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YARDIM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ORTA ASYA 

POLİTİKASI 

Emirhan KAYA1 

 

Öz 

Orta Asya, Avrupa Birliği’nin (AB) son dönemde etkinliğini artırmasına rağmen beklenen düzeyde etkili olamadığı 

bir bölge olarak dikkat çekmektedir. AB’nin Orta Asya’daki bu etkisizliği, bölgeye yönelik politikalarında çıkar odaklı 

bir yaklaşım benimsemesi gerektiği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. AB,  çıkarlarına öncelik veren bir yaklaşım 

sergileyerek Orta Asya’daki otoriter rejimlerle işbirliğine gittiğinde ise değer odaklı ilkeleri ihmal ettiğine yönelik 

eleştiriler ile karşı karşıya kalmaktadır. AB’nin Orta Asya politikasına dair ortaya çıkan bu ikilem, bölgeye yönelik 

politikasında değerler ile çıkarların çatıştığı izlenimi vermekte ve bu noktada AB açısından insan hakları ile güvenlik 

öncelikleri arasında bir tercih yapmanın zorunlu olduğuna dair iddiaları güçlendirmektedir. AB’nin Orta Asya 

politikasına dair ortaya konulan söz konusu tablodan esinlenen bu çalışma ise AB’nin bölgeye yönelik olarak 

geliştirdiği yardım programlarının yukarıda ifade edilen çıkar/değer ikilemini ne derece yansıttığını ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Böylelikle, AB’nin Orta Asya’da hâkim kılmak istediği değerlerin bölgedeki çıkarlarının gölgesinde 

kaldığına dair iddiaların geçerliliği bölgeye yönelik uygulanan yardım programları çerçevesinde tartışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Orta Asya, Yardım Programları, İnsan Hakları, Güvenlik 

 

EUROPEAN UNION’S CENTRAL ASIA POLICY IN THE FRAMEWORK OF AID 

PROGRAMMES 

 

Abstract 

Central Asia is notable as a region where the European Union (EU) has not been effective at the expected level 

although it has recently increased its effectiveness. The ineffectiveness of the EU in Central Asia reinforces the belief 

that it is necessary for the EU to adopt an interest-based policy toward the region. On the other hand, the EU faces 

criticism that it ignores its value-based principles when it cooperates with the authoritarian regimes of Central Asia 

by an approach prioritizing its interests. The dilemma about the EU’s Central Asia policy gives the impression that 

values and interests of the EU clash over the policy toward the region and at that point, it strengthens the claims that 

the EU has to make a choice between its human rights and security priorities. This study, which is inspired by the 

mentioned case of EU’s Central Asia policy, aims to find out to what degree this interest/value dilemma is reflected 

by the aid programmes developed by the EU toward the region. Thus, the validity of the claims that the EU’s interests 

overshadow the values it favoured in Central Asia is discussed within the framework of the aid programmes for the 

region. 

 

Keywords: The European Union, Central Asia, Aid Programmes, Human Rights, Security 

 

 

 

                                                           
1 Arş. Grv., Trakya Üniversitesi İİBF, emirhankaya@trakya.edu.tr 
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Giriş      

Orta Asya, uzun süre Avrupa Birliği’nin (AB) dış politika radarına girememesine rağmen son 

dönemde AB’nin etkinliğini artırmaya çalıştığı bölgelerden biri olarak dikkat çekmektedir. AB’nin 

Doğu genişlemesi, Güney Kafkasya ülkelerinin Avrupa Komşuluk Politikası’na dâhil edilmesi ve 

Karadeniz Sinerjisi’nin başlatılması; AB ve Orta Asya’yı birbirine yakınlaştıran girişimler olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Orta Asya’nın AB açısından önem kazanmasıyla birlikte AB 

nezdinde görünürlüğünün artması söz konusu olmuştur. Diğer yandan, AB’nin Orta Asya’ya 

yönelik faaliyetlerini yoğunlaştırma çabalarına rağmen şu ana kadar bölgede istenilen düzeyde 

etkili olamamasının nedenlerine dair tartışmalar sürmektedir. Bu tartışmaların odağında ise 

bölgeye nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmanın AB açısından daha olumlu sonuçlar getireceği sorusu 

yatmaktadır. Bu çerçevede, AB’nin Orta Asya’ya yaklaşımında değerler ile çıkarların çatışması 

ile birlikte insan hakları ile güvenlik arasında bir tercih yapma zorunluluğun ortaya çıktığı 

gözlenmektedir. Zira AB, Orta Asya’daki otoriter/baskıcı yönetimlerle işbirliğine yöneldiğinde 

insan hakları ile ilgili hassasiyetlerinin ikinci plana atıldığına dair eleştiriler ortaya atılmaktadır.  

Bu çalışmanın temel amacı, AB’nin Orta Asya’ya yaklaşımında –yukarıda sözü edilen 

güvenlik/insan hakları ikilemi çerçevesinde- yardım programlarının nasıl bir rol oynadığını tespit 

etmektir. Bu noktada, AB’nin özellikle enerji güvenliğini öne çıkaran “güvenlik odaklı” 

yaklaşımının yardım programları ile ilgili politikasına ne derecede yansıdığı sorgulanacaktır. Bu 

çerçevede, AB kurumları tarafından yayımlanan resmi belgeler ve raporların yanı sıra resmi 

internet sitelerinde yer alan bilgilere ve çeşitli düşünce kuruluşlarının çalışmalarına 

başvurulmuştur. Çalışmada izlenecek yol haritası kapsamında; ilk olarak AB’nin 1990’lı yıllardan 

itibaren bölgeye yönelik politikalarının günümüze kadar gösterdiği gelişim incelendikten sonra 

ikinci aşamada, insan hakları/güvenlik ikilemi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Son olarak da 

AB’nin Orta Asya’ya karşı değişen bakış açısının bölgeye yönelik uyguladığı yardım 

programlarına nasıl yansıdığı tartışılacaktır. 

1. AB’nin Orta Asya Politikasının Gelişimi 

AB’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinin tarihsel arka planı göz önüne alındığında, öncelikle, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasının AB’nin bölgeye yönelik 

politikası açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etmek gerekmektedir.2 Zira bu 

zamana kadar Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını 

kazanmaları, AB için bölgeyle ilgili yeni politikalar oluşturma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.3 AB, 

bu çerçevede, Orta Asya ülkeleri ile diyalog kurmaya çalışmasına rağmen 1990’lı yıllar boyunca 

esas olarak Doğu Avrupa’ya yoğunlaşması dolayısıyla bölge ülkeleriyle ciddi bir şekilde 

                                                           
2 Bu bölümde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önceki dönemin ihmal edilmesinin nedeni, 1980’li yılların 

başlangıcına kadar SSCB ile Avrupa Toplulukları (AT) arasında herhangi bir ilişkinin söz konusu olmamasıdır. SSCB 

ile AT arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ancak 25 Haziran 1988 tarihinde AT ile Karşılıklı Ekonomik Yardım 

Konseyi (COMECON) arasında imzalanan Ortak Bildiri ile tarafların birbirlerini resmen tanımaları neticesinde 

gerçekleşmiştir. Ardından, 18 Aralık 1989 tarihinde taraflar arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 

imzalanmıştır (Hüseynov, 2001, s. 249-250). 
3 Orta Asya’nın Sovyetler Birliği döneminde uluslararası siyasetteki konumu, henüz keşfedilmediği için haritalara 

dâhil edilmeyen alanları ifade eden “terra incognito” terimi kullanılarak tasvir edilmiştir. Hatta bölge ülkelerinin 

bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra da bir süre görünürlük kazanamadıkları vurgulanmaktadır (Şahin ve Düğen, 

2015, s. 53-54). 
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ilgilenmemiştir. Başka bir deyişle, söz konusu dönemde AB’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinin 

“Doğu Avrupa genişlemesinin gölgesinde kaldığı” ifade edilmektedir (Samur, 2012, s. 5).  

Bu doğrultuda, AB’nin 1990’lı yıllarda bölge ülkelerine yönelik faaliyetleri, demokrasiye ve 

piyasa ekonomisine geçişi hedefleyen reform hareketlerine teknik ve mali yardım sağlamakla 

sınırlı kalmıştır. Ayrıca bu dönemde AB’nin sahip olduğu kaynakların ve siyasi çıkarlarının Orta 

Asya’da aktif olmayı gerektirecek düzeyde olmadığı vurgulanmaktadır (Warkotsch, 2010, s. 4). 

AB’nin 1990’lı yıllarda “Sovyet kolonyal mirasından kurtulma” sürecindeki Orta Asya ülkeleri ile 

genel olarak zayıf bir ilişki içerisinde olmasına rağmen atom silahlarına sahip olan Kazakistan’a 

ilgi göstermesi ise (Özalp, 2011, s. 18) bu çerçevede anlam kazanan istisnai bir duruma işaret 

etmektedir. 

AB’nin 1990’lı yıllarda izlediği Orta Asya politikası daha detaylı olarak incelendiğinde, diyalog 

ve yardım faaliyetleri çerçevesinde bölge ülkeleriyle işbirliğini artırmaya yönelik birtakım 

girişimlerde bulunulduğu gözlenmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu’nun 1994 yılından 

itibaren bölge ülkelerinin ulusal parlamentoları ile diyalog toplantıları başlatması ve Avrupa 

Komisyonu’nun aynı yıl Kazakistan’da bir delegasyon açması AB düzeyinde atılan ilk somut 

adımlar olarak dikkat çekmektedir (Samur, 2012, s. 6). Bunun yanı sıra, AB’nin 1990’lı yıllarda 

Orta Asya ülkelerine yönelik geliştirdiği bir diğer politika aracı olan yardım programlarının 

devreye sokulması söz konusu olmuştur. Bu çerçevede, Bağımsız Devletler Topluluğu Üyelerine 

Teknik Yardım (TACIS-Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) ile 

Gıda Güvenliği ve İnsani Yardım programları hayata geçirilmiştir (Hatipoğlu, 2008, s. 7).  

AB tarafından 1991-2001 yılları arası Orta Asya ülkelerine sağlanan 944,4 milyon Euro 

tutarındaki yardımın 366,3 milyon Euro kadarı TACIS programı kapsamında tahsis edilirken; 

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) aracılığıyla 153,5 milyon Euro 

tutarında insani yardım aktarılmış ve Gıda Güvenliği Programı kapsamında da 137,4 milyon Euro 

ayrılmıştır (Strategy Paper 2002-2006, s. 38). Son olarak da bölge ülkeleriyle “kurumsallaştırılmış 

diyalog” kurularak işbirliğinin artırılmasını öngören Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmalarının (OİA) 

imzalanmaya başlaması AB’nin bu dönemdeki Orta Asya politikasını şekillendiren unsurlardan 

biri olarak ortaya çıkmıştır.4 İçeriği taraf ülkelerin yapılarına göre değişiklikler gösteren söz 

konusu anlaşmalar; temelde siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, ticaret ve yatırım gibi konuları 

kapsamaktadır.  

2000’li Yıllar 

2000’li yıllar, AB’nin Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinin yoğunluk kazandığı bir dönem olarak 

dikkat çekmektedir. Özellikle, 2004 yılındaki genişleme dalgası ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin AB’ye katılımı, Orta Asya’yı bu dönemde AB sınırlarına yakınlaştırması dolayısıyla 

bölgenin daha “görünür” bir konuma gelmesine zemin hazırlamıştır. Buna ek olarak, AB’nin bölge 

ülkelerine ait zengin doğal kaynaklara erişim sağlayarak Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 

                                                           
4 Bu kapsamda Kazakistan ve Kırgızistan ile 1995 yılında ve Özbekistan ile 1996 yılında imzalanan Ortaklık ve 

İşbirliği Anlaşması (OİA) 1999 yılından yürürlüğe girerken, Türkmenistan ile 1998 yılında imzalanan anlaşma henüz 

yürürlüğe girmemiştir. AB’nin OİA imzaladığı son Orta Asya ülkesi Tacikistan olmuş ve Ekim 2004’te imzalanan 

söz konusu anlaşma Mayıs 2005’te yürürlüğe girmiştir (Hatipoğlu, 2008, s. 5). Kazakistan ile imzalanan anlaşmanın 

yerini alan “Güçlendirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması” (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement) ise 

21 Aralık 2015 tarihinde imzalanmıştır. 
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azaltma ve küresel bir aktör olarak etki alanını genişletme hedeflerinin yanı sıra bölgenin 

Afganistan ve İran’a komşu olmasından kaynaklanan jeostratejik öneminin ön plana çıkması 

bölgenin AB nezdinde görünürlüğünün artmasına yol açan unsurlar arasında gösterilmektedir 

(Gast, 2014, s. 2). 

2000’li yılların başında Orta Asya ülkelerinin uluslararası terörizm ve kaçakçılığa kaynaklık 

etmesinin önüne geçebilmek için AB tarafından bölgeye sağlanan yardımın amacı ve miktarının 

yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olmuştur. Avrupa Komisyonu bu çerçevede 2002 yılında 

TACIS programından Orta Asya’ya ayrılan yıllık payın iki katına çıkarılmasının yanı sıra 

Tacikistan’da 1992-1997 yılları arasında yaşanan iç savaş ve süregelen siyasi sorunlar dolayısıyla 

askıya alınan TACIS yardımlarının sürdürülmesini kararlaştırmıştır (Çayhan, 2003, s. 23-24). 

Bunlara ek olarak; Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’da AB delegasyonları açılması ve 2005 

yılında Jan Kubis’in ilk AB Orta Asya Özel Temsilcisi olarak atanması AB’nin bölgedeki siyasi 

ve resmi anlamda mevcudiyetini artırmak için attığı en önemli adımlar arasında yer almaktadır 

(Şahin ve Düğen, 2015, s. 55). 

AB’nin 2000’li yıllarda yürüttüğü Orta Asya politikasının en dikkat çekici unsurlarından biri de 

bölgeye yönelik geliştirilen strateji belgeleri çerçevesinde hareket etmesi olmuştur. Bu bağlamda, 

öncelikle Ekim 2002’de “Orta Asya Strateji Belgesi 2002-2006” olarak adlandırılan belge ile 

birlikte “TACIS Gösterge Programı 2002-2004” AB tarafından kabul edilmiştir. Bu belgelere 

göre, AB’nin yeni yardım stratejisinin temel amacı, Orta Asya ülkelerinin istikrar ve güvenliğine 

katkıda bulunmak ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile yoksulluğun azaltılmasını desteklemek 

olarak belirlenmiştir (Strategy Paper 2002-2006, s. 3). Bu amacı gerçekleştirecek bir araç olarak 

ortaya konan TACIS yardımının ise bölgesel işbirliği programı, ulusal düzeyde uygulanacak bir 

bölgesel destek programı ve en korunmasız grupları hedef alarak yoksulluğun azaltılmasını 

öngören bir pilot proje olmak üzere üç parçadan meydan geldiği ifade edilmektedir.  

Almanya’nın 2007 yılının ilk altı aylık dönemindeki AB dönem başkanlığında hazırlanan ve 

Temmuz 2007’de kabul edilen “Orta Asya ile Yeni Bir Ortaklık İçin Strateji” adlı belge ise bu 

tarihten itibaren AB’nin bölgeye yönelik politikasının genel çerçevesini çizen metin olarak 

değerlendirilmektedir. Söz konusu belgede, güvenlik sorunları ve bölgesel ekonomik kalkınma 

meselesinin AB ve Orta Asya ülkeleri arasında yakın işbirliğini gerektirdiği vurgulanmaktadır. Bu 

çerçevede; sınır yönetimi ve göç meselelerinin yanı sıra insan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile 

organize suçlar ve uluslararası terörizm gibi sorun alanlarında işbirliği öngörülmüştür. Ayrıca; 

AB’nin iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratikleşme ve eğitim gibi 

alanlardaki deneyim ve uzmanlığını Orta Asya ülkeleri ile paylaşmak niyetinde olduğunun altı 

çizilmiştir (Council of the European Union, 2007). Bu bağlamda, “2007-2013 Döneminde Orta 

Asya’ya Yardım İçin Bölgesel Strateji Belgesi” ile bölgeye ilerleyen altı yılda kullanılmak üzere 

719 milyon Euro ayrılmıştır (European Community Regional Strategy Paper, s. 3).  

AB’nin 2012 yılında Orta Asya stratejisini değerlendirmek için Dışişleri Bakanları düzeyinde 

yaptığı bir toplantı neticesinde söz konusu stratejinin devamını kararlaştırmasına rağmen güvenlik 

merkezli bir yaklaşımı benimsemesi bölgeye yönelik politikasında bir değişime gittiği izlenimini 

uyandırmıştır. AB-Orta Asya Üst Düzey Güvenlik Diyaloğu’nun başlatılması, teröre karşı 

işbirliğinin güçlendirilmesi ve Afganistan’a komşu olan bölge ülkelerine destek sağlanmasına 

yönelik kararlar alınması bu kanıyı güçlendiren gelişmeler olarak değerlendirilmektedir (Gast, 
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2014, s. 3). Bu durum, ayrıca, AB’nin yoksulluğun azaltılması ve göç gibi yumuşak güvenlik 

meselelerinin yanı sıra terörizm ve organize suçlar gibi sert güvenlik meselelerine odaklanılması 

için de uygun zemini oluşturmaktadır (Gast, 2014, s. 3).  

Letonya’nın 2015 yılının ilk yarısını kapsayan AB Konseyi dönem başkanlığı süresince de Orta 

Asya ülkeleri ile daha yakın işbirliği kurulması öncelikli konular arasında yer almıştır. Mart 

2014’ten bu yana boş kalan AB Orta Asya Özel Temsilciliği koltuğuna Nisan 2015’te Peter 

Burian’ın getirilmesiyle AB’nin bölgede yeniden üst düzeyde temsil edilmeye başlaması ve 

Haziran 2015’te Birliğin Orta Asya stratejisinin dördüncü kez gözden geçirilmesi bu durumu 

ispatlar nitelikte olmuştur (Apokins, 2015, s. 16). Buna ek olarak, 2014-2020 döneminde AB’nin 

Orta Asya stratejisi kapsamında bölge için ayırdığı fonların 2007-2013 dönemine kıyasla %56 artış 

göstererek 1,068 milyar Euro seviyesine ulaşması da AB’nin bölgeye yönelik artan ilgisinin bir 

diğer göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Apokins, 2015, s. 11).  

2. AB’nin İnsan Hakları-Güvenlik İkilemi 

Orta Asya ülkelerinin demokratikleşme ve insan haklarının korunması ile ilgili eksikliklerinin 

olması AB’nin bölgeye eleştirel bir tavırla yaklaşmasına yol açmaktadır.  Bunun yanı sıra; AB 

ülkelerinin Orta Asya’ya yönelik algısının uzun bir süre boyunca coğrafi, kültürel, ekonomik ve 

siyasi farklılıklara dayalı olarak şekillendiği ifade edilmektedir (Hatipoğlu, 2008, s. 16). AB’nin 

bu doğrultuda geliştirdiği “değer odaklı” politikalar ise Orta Asya’da istenilen düzeyde etkin 

olunamamasının temel nedenleri arasında gösterilmektedir. Diğer taraftan, yönetim biçimleri 

dolayısıyla AB’nin temel değerleri ile ters düştüğü ifade edilen Orta Asya ülkeleriyle iyi ilişkiler 

kurma çabası içine girilmesi değerlerin ikinci plana atıldığına yönelik eleştirileri de beraberinde 

getirmektedir. Bu bağlamda, özellikle 2007 yılından itibaren bölge ülkeleri ile ilişkilerin farklı bir 

düzlemde ele alınmasında güvenlik ile ilgili endişelerin önemli bir yer tuttuğu vurgulanmaktadır. 

Sonuç olarak, bu durum, AB’nin Orta Asya ile ilişkilerinde değerler ile çıkarlar arasında yaşanan 

çatışmaya bağlı olarak insan hakları-güvenlik ikilemi yaşadığını ortaya koymaktadır. 

AB’nin Orta Asya politikasında yaşanan insan hakları-güvenlik ikilemi bölge ülkelerinin dış 

politika tercihleri bakımından da önemli görülmektedir. Bu bağlamda, otoriter bir yönetim 

anlayışına sahip olan bölge ülkelerinin, demokrasi ve insan hakları gibi değerleri ön plana çıkaran 

politikaları dolayısıyla AB’ye temkinli yaklaştıklarının altı çizilmektedir. Bunun da ötesinde, 

AB’nin değer odaklı yaklaşımına yönelik tutunulan bu tavrın, Orta Asya ülkelerinin mevcut siyasi 

yapılarını sürdürmelerine imkân veren aktörleri bölgede avantajlı konuma getirdiği ifade 

edilmektedir. Orta Asya ülkelerinin bu nedenle demokrasi ve insan hakları konusunda hassasiyet 

taşımayan otoriter ya da yarı otoriter devletlerin oluşturduğu Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi 

kuruluşları AB’ye tercih ettikleri iddia edilmektedir (Yazgan, 2015, s. 418-419). AB, sahip olduğu 

değerleri ön plana çıkararak diğer bölgesel aktörlerden farklı olduğunu ortaya koymasına karşın, 

bölge ülkeleri üzerindeki yaptırım gücünün sınırlı olması dolayısıyla bu politikasını söylem 

düzeyinin ötesine taşıyamamıştır. Buna paralel olarak, AB’nin Orta Asya politikasında değerler 

ile çıkarlar arasında bir denge kurulması gerektiği ifade edilmektedir. 

AB’nin Orta Asya’ya yönelik 2007 Strateji Belgesi’nde ekonomi ve güvenliğe dair çıkarlar ile 

demokratik değerlerin yayılmasına yönelik girişimlerin dengeli bir şekilde ele alındığı ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili işbirliğinin demokrasi ve iyi yönetişim 

konularında sağlanan ilerlemeye bağlanması ve koşulluluk ilkesinin vurgulanması dikkat çekici 
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olmuştur (Yazgan, 2015, s. 411). Buna rağmen, söz konusu belgenin kabul edilmesinden itibaren 

AB’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi temel alan değer odaklı yaklaşımının 

gerilediği gözlenmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak; enerji, ticaret ve yatırım, terörizm, 

uyuşturucu kaçakçılığı ve daha geniş kapsamlı bölgesel sorunlar gibi stratejik öneme sahip alanları 

içeren ekonomi ve güvenlik meselelerinin ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir (Omelicheva, 2015, 

s. 53).  

AB’nin 2005 yılında yaşanan Andican olayları ile ilgili uluslararası düzeyde soruşturma açılması 

taleplerini reddeden Özbekistan’a yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen daha sonraki süreçte 

bu ülkeye karşı tavrını yumuşatması5 bu durumun bir göstergesi olarak algılanmıştır. Buna ek 

olarak, 2005-2007 yılları arasında insan haklarına aykırı uygulamalarıyla dikkat çeken 

Türkmenistan ve Kazakistan’ın AB tarafından olumsuz bir tepki ile karşılanmaması ise söz konusu 

ülkelerin ekonomik olarak daha güçlü olması ve zengin enerji kaynaklarına sahip olması ile 

ilişkilendirilmektedir (Yazgan, 2015, s. 413). Diğer taraftan, Kırgızistan ve Tacikistan’da işkence 

karşıtı mevzuatın oluşturulması ve bazı bölge ülkelerinde işbirliğine açık sivil toplum 

hareketlerinin varlığında AB’nin insan hakları konusundaki çabalarının etkili olduğu 

savunulmaktadır (Yazgan, 2015, s. 418). Bunun yanı sıra; Kazakistan’ın 2010 yılında Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) başkanlığını üstlenmesi ve 2008 yılında Özbekistan’da 

ölüm cezasının kaldırılması da bu anlamda yaşanan diğer olumlu gelişmeler olarak ön plana 

çıkmaktadır (Samur, 2012, s. 14). 

Orta Asya’ya yönelik güvenlik odaklı bir yaklaşım benimsenmesi “Avrupa’yı tehdit eden 

unsurların zamanında ve yayılmadan yerinde engellenmesi” hedefi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir (Abdibaitova, 2009, s. 106). Bu noktada, Orta Asya’nın “bölge kaynaklı” 

ve “bölge geçişli” sorunlarının çözülememesi durumunda istikrarsızlığın Avrupa’ya taşınacağı 

endişesi AB’nin bakış açısını önemli ölçüde şekillendirmektedir. Orta Asya ülkelerinin otoriter 

yönetim tarzı ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunların uyuşturucu şebekeleri ve 

radikal İslami grupların faaliyetleri için uygun ortam oluşturacağı düşünülmektedir (Özalp, 2011, 

s. 25). Diğer taraftan, bölgeye yönelik güvenlik endişeleri demokrasinin teşvikine de zemin 

hazırlamaktadır. Bu doğrultuda, AB’nin genişlemesiyle birlikte kriz bölgelerine daha da 

yakınlaşmasının, doğusunda demokratik ve müreffeh devletlere ihtiyaç duymasına yol açtığı ifade 

edilmektedir (Burkhanov, 2007, s. 18). Demokrasi ve güvenliğin bu noktada birbiriyle yakın bir 

şekilde bağlantılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira demokrasi ve insan haklarının teşvik edilmesi 

ile yoksulluğun azaltılması neticesinde bölgede uzun vadede istikrar ve güvenliğin sağlanacağı 

düşüncesi uzmanlarca sıkça dile getirilmektedir (Burkhanov, 2007, s. 24). Buna rağmen, AB’nin 

Orta Osya’da çıkarları ve değerleri ön plana çıkaran dış politika hedeflerinin birbirini 

tamamlamaktan ziyade birbiriyle rekabet halinde olan ve hiyerarşik bir sıralama izlediği 

savunulmaktadır. Bu hiyerarşide ise –AB’nin demokratik değerlerine şüpheyle yaklaşanların 

düşüncelerine paralel olarak -jeostratejik ve ekonomik çıkarların ağır bastığı gözlenmektedir 

(Crawford, 2008, s. 189). 

                                                           
5 AB Kasım 2005’te OİA toplantılarının kısmen, İşbirliği Komitesi’nin ise süresiz olarak askıya alındığını 

açıklamasının yanı sıra on iki Özbek yetkilisine bir yıl süresince vize yasağı getirmiş ve Özbekistan’a silah ambargosu 

uygulamaya başlamıştır. Kasım 2006’da yaptırımların uzatılmasına rağmen Özbekistan’ın insan hakları konusundaki 

diyaloğun güçlendirilmesi için hazır olduğu ifade edilmiş ve OİA çerçevesindeki teknik toplantıların yeniden 

başlatılmasına karar verilmiştir (Kök, 2009, s. 361). 
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2000’li yıllarda AB’nin Orta Asya politikasının bir önceki dönemden farklılaşmasının en belirgin 

nedenlerinden biri 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan’a askeri müdahalede 

bulunulması olmuştur. Bu çerçevede, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kapsamında 

Kırgızistan ve Özbekistan’da askeri üsler kurulması Orta Asya’nın stratejik önemini ve buna 

paralel olarak AB’nin bölgeye olan ilgisini artırmıştır. Diğer taraftan, bu durum, AB’nin değerler 

üzerine inşa ettiği politikanın sorgulanır hale gelmesi sonucunu doğurmuştur (Hatipoğlu, 2008, s. 

19). Örneğin, yukarıda bahsedilen Andican olayları neticesinde AB tarafından Özbekistan’a 

uygulanan yaptırımların insan hakları konusunda bir ilerleme gözlenememesine rağmen sona 

erdirilmesi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Afganistan operasyonları ile 

ilişkilendirilmektedir (Usul, 2011, s. 86). 

AB’nin Orta Asya’daki çıkarları konusundaki en temel belirleyicilerden birini de enerji ilişkileri 

oluşturmaktadır. AB’nin bölgedeki enerji çıkarları, Rusya ve Çin ile bu alandaki rekabeti göz 

önüne alındığında, insan hakları gündemini gölgede bırakan unsurlardan biri olarak 

yorumlanmaktadır (Crawford, 2008, s 187). Batı’ya yönelen tüm boru hatlarının Rusya’nın 

kontrolü altında olmasının bölge ülkelerinin Avrupa’ya enerji ihracatını zora soktuğu düşüncesi, 

AB’nin enerji arzını çeşitlendirmek için Güney Koridoru’nu desteklemesine yol açmaktadır. 

Türkmenistan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayan Trans-Hazar Boru Hattı ise bu noktada büyük 

önem taşımaktadır (Apokins, 2015, s. 14). Ayrıca, Rusya’nın AB’nin artan enerji ihtiyacını 

karşılama noktasında güven vermemesi ve AB Enerji Şartı’nı imzalamaması AB’yi tedirgin 

etmektedir (Erdoğan, 2011, s. 29). Hazar Havzası’nda bulunan enerji kaynakları AB için Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın yerini alacak büyüklükte olmamasına rağmen 

enerji güvenliği açısından stratejik önem taşımaktadır (Özalp, 2011, s. 22).  

AB’nin Orta Asya’daki enerji çıkarlarını yansıtan en önemli projelerden biri de Bakü Girişimi’dir. 

13 Kasım 2004 tarihinde Bakü’de düzenlenen Enerji Bakanları Konferansı neticesinde 

Karadeniz’e ve Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler ile komşu ülkelerin katılımıyla oluşturulan 

Bakü Girişimi,6 taraf ülkelerin enerji piyasalarının AB enerji piyasasına aşamalı entegrasyonunu 

hedeflemektedir. Böylece; Hazar petrolü ve doğal gazının güvenli bir şekilde AB pazarına 

ulaştırılması ile bir yandan AB’nin enerji arz güvenliğinin sağlanırken diğer yandan da Hazar 

bölgesinin ekonomik, sosyal ve siyasi kalkınmasına katkıda bulunulacağı vurgulanmaktadır 

(European Commission, 2006). Söz konusu girişim, Avrupa pazarlarına enerji tedarikinin garanti 

altına alınması karşılığında altyapı gelişimi için Avrupa fonları ve yatırımını öngören bir çeşit 

takas olarak nitelendirilmektedir (Youngs, 2007, s. 3). 

3. Yardım Programları Çerçevesinde AB’nin Orta Asya Politikası 

AB’nin Orta Asya’ya yönelik geliştirdiği yardım programları; Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

sonra birçok ekonomik, sosyal ve siyasi sorunla karşı karşıya kalan bölge ülkeleri ile ilişkilerin 

gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bu bölümde, söz konusu yardım programlarının içeriği detaylı 

bir şekilde incelenerek AB’nin çıkarları ve değerleri arasındaki ikilemin bu programlara nasıl 

yansıdığı ortaya konacaktır. Böylece, AB tarafından bölgeye yönelik geliştirilen yardım 

programlarının esas amacının enerji naklinin güvenliğini garanti altına almak olduğuna dair ortaya 

                                                           
6 Bakü Girişimi’ne taraf olan ülkeler; Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’dır. Rusya ve İran ise gözlemci statüsündedir. 

(European Commission, 2006). 
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atılan iddiaların geçerliliği sorgulanacaktır. Bu çerçevede ilk olarak, 1990’lı yılların başından 2006 

yılına kadar yürürlükte olan TACIS programı ele alınacaktır. 

AB’nin Orta Asya ülkelerine yönelik hayata geçirdiği en önemli yardım mekanizmalarından biri 

olan TACIS programının temelleri, Aralık 1990’da gerçekleştirilen Roma Zirvesi’nde SSCB’nin 

piyasa ekonomisine geçişini desteklemek için bir teknik yardım programı başlatılması kararı 

alınmasıyla birlikte atılmıştır. SSCB’nin dağılmasından çok kısa bir süre önce Temmuz 1991’de 

başlatılan söz konusu program, 1993 yılından itibaren “TACIS” adıyla anılmaya başlamıştır 

(Sodupe ve Benito, 1998, s. 52). Ayrıca, 1993 yılında demokratikleşme hedefi de programın en 

önemli unsurları arasında yer edinmiştir (Urdze, 2010, s. 23). Böylece, SSCB’den ayrılan on iki 

yeni bağımsız devletin ekonomik ve siyasi dönüşümünün desteklenmesi amacına hizmet eden 

TACIS,7 Orta Asya ülkelerinde de ekonomik ve siyasi istikrarın oluşumuna katkıda bulunmayı 

amaç edinmiştir. Bu çerçevede; eğitim, enerji, ulaşım, sınai ve ticari girişimlerin desteklenmesi ve 

gıda üretimi ve dağıtımı gibi alanlara öncelik verilirken; bölge ülkeleri ile yapılan OİA’ların 

yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu ülkelerin özel ihtiyaçlarının daha belirgin bir biçimde göz 

önüne alınması mümkün olmuştur (International Crisis Group, 2016, s. 11). Diğer yandan, Orta 

Asya ülkeleri 2002 yılından itibaren müstakil olarak değerlendirilmek yerine Bölgesel Strateji 

Belgesi çerçevesinde gruplandırılmaya başlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Yalnızca 1991 yılında söz konusu programdan yardım alan Baltık ülkeleri (Letonya, Litvanya, Estonya), 1992 

yılından itibaren PHARE programı kapsamına alınmıştır. BDT üyeleri arasında yer almayan Moğolistan ise 1993 

yılında TACIS programına dâhil edilmiştir (Abdibaitova, 2009, s. 109-110). 
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Tablo 1: 1991-2006 Yılları Arasında TACIS Yardımlarının Ülkelere Göre Dağılımı 

 Özbekistan Kazakistan Kırgızistan Türkmenistan Tacikistan 

1991 2 8 1 1  

1992 18,8 20,6 9,2 8,8  

1993  14 10   

1994 15 14  8 4 

1995 10 15 8 4 4 

1996 28   11,5  

1997  24 13   

1998 29     

1999  24 12 9  

2000 15,4     

2001  15 10   

2002 12,3 5,4 8,3 2,3 10,7 

2003 9,7 6,6 7,5 1,5 9,7 

2004 11 7 6,2 2,2 9,6 

2005 9,25 3,4 15,25 5,75 17,35 

2006 8,5 11,5 7,5 3,5 14,5 

Toplam 168,95 168,5 107,95 57,55 69,85 

Kaynak: Urdze (2010, s. 25). 

Hibe biçiminde sağlanan TACIS yardımları; ulusal, bölgesel ya da çok uluslu programların yanı 

sıra belirli hedefleri olan küçük çaplı projelere yönelik programlar aracılığıyla dağıtılmaktadır 

(Çayhan, 2003, s. 15). Klasik bir teknik yardım programı olarak tasarlanması dolayısıyla öncelikle 

uzmanlık ve bilgi aktarımı şeklinde gerçekleştirilen yardımlara dayalı olan TACIS, AB’nin 

yatırımlara katılımı ya da yatırım mallarını teminini öngörmemektedir (Hüseynov, 2001, s. 252). 

Orta Asya ülkeleri 1991-1999 yılları arasında TACIS programı kapsamında yaklaşık 312 milyon 

Euro tutarında yardım almıştır. Söz konusu tutarın büyük çoğunluğundan Kazakistan ve 

Özbekistan yararlanmış, Tacikistan ise bu dönemde TACIS yardımlarından en düşük düzeyde 

yararlanan bölge ülkesi olmuştur. Sektör bazlı yardım dağılımı incelendiğinde ise nükleer güvenlik 

ve çevre en çok yardım alan olarak göze çarparken; kamu yönetimi reformu, sosyal hizmetler ve 

eğitimin ikinci sırada yer aldığı tespit edilmektedir (Çayhan, 2003, s. 16-17). Söz konusu dönemde 

demokratikleşme ile ilgili projelerin toplam yardım tutarının yalnızca %8’ini oluşturması ve bu 
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kategorinin resmi istatistiklerde “diğerleri” başlığı altında yer alması dikkat çekici olmuştur 

(Urdze, 2010, s. 23). Orta Asya ülkelerinin 1991-2006 yılları arasında TACIS kapsamında aldığı 

yardımların tutarının ise 572,3 milyon Euro seviyesine ulaştığı görülmektedir.  

2006 yılında sona eren TACIS programının yerini “yoksulluğu hafifletmek ve sürdürülebilir 

ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek” amacıyla Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI-

Development Cooperation Instrument) almıştır (European Union-Central Asia Development 

Cooperation, 2011, s. 5). TACIS’e kıyasla -gelişmekte olan ülkelerden oluşan- daha geniş bir 

coğrafi bölgeyi kapsayan ve piyasa ekonomisine geçişe daha az vurgu yapan DCI, yoksulluğun 

azaltılması ve demokratikleşmeye özel bir önem vermektedir.8 Orta Asya Bölgesel Yardım 

Stratejisi kapsamında bölge ülkelerine 2007-2013 döneminde DCI kanalıyla 750 milyon Euro 

tutarında yardım yapılması öngörülmüştür.9 Bu noktada, TACIS programı çerçevesinde bölgeye 

yapılan teknik yardımların istenilen seviyeye ulaşamadığı vurgulanmalıdır. Bu doğrultuda; TACIS 

yardımlarının, Akdeniz ve Balkan ülkelerine sağlanan yardımlara kıyasla çok düşük düzeyde 

kaldığı ifade edilmektedir (Karluk, 2008, s. 583). 

Özellikle enerji ve ulaşım alanlarına yoğunlaşan uluslararası projeler TACIS programı 

çerçevesinde önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru 

(TRACECA-Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) ve Petrol ve Gazın Avrupa’ya 

Devletlerarası Nakli (INOGATE-Interstate Oil and Gas Transport to Europe) bu anlamda öne 

çıkan projeler olarak dikkat çekmektedir. Mayıs 1993’te Avrupa Komisyonu ve Orta Asya 

ülkelerinin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla Brüksel’de gerçekleşen 

bir konferansta temelleri atılan TRACECA, bölgesel bir ulaştırma ağı oluşturarak programa dâhil 

olan ülkelerin Avrupa ve dünya pazarlarına girişini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.10  

TRACECA aynı zamanda Avrupa ve Asya’yı Kafkasya üzerinden birbirine bağlayan tarihi 

İpekyolu’nu yeniden canlandırmaya yönelik bir proje olarak nitelendirilmektedir. Bu doğrultuda 

esas olarak demiryolu ulaşımına ağırlık verilmekle birlikte tüm ulaşım sistemlerini kapsayan bir 

Doğu-Batı koridoru oluşturulmaktadır (Tutar vd., 2009, s. 2). Bu çerçevede “ulaştırma, kalkınma 

ve bütünleşme aracı” olarak görülen proje sayesinde katılımcı ülkelerin ticaret hacimlerinin 

artırılması, taşımacılığın hızlı ve ucuz bir biçimde gerçekleştirilmesi ve söz konusu ülkelerin 

Avrupa pazarına daha kolay erişim sağlamaları neticesinde küresel ticaretle bütünleşmeleri 

öngörülmektedir (Tutar vd., 2009, s. 12). Bu proje ile Orta Asya ülkelerine ulaşımın Rusya ve 

İran’ı dışlayacak şekilde sağlanması dikkat çekicidir (Karluk, 2008, s. 586). INOGATE ve 

Southern Ring Air Route projeleri de bu doğrultuda geliştirilmiştir. INOGATE programı 

çerçevesinde Azerbaycan petrolleri ile İran ve Türkmenistan gazının AB’nin öngördüğü rotalar 

üzerinden Avrupa’ya taşınması hedeflenmektedir (Özalp, 2011, s. 28). 

                                                           
8 DCI, coğrafi olarak; Latin Amerika, Körfez ülkeleri, Güney Afrika, AKP Ülkeleri ve Asya’yı kapsayan bir 

programdır (Urdze, 2010, s. 24). 
9 Söz konusu tutarın %70’inin bölge ülkelerinin farklılıkları göz önünde bulundurularak ikili yardım programlarına 

aktarılması, kalan %30’unun ise bölge içi ve bölgeler arası işbirliğinin artırılması için kullanılması planlanmıştır. 

(Karluk, 2008, s. 582). 
10 Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve İran da ilerleyen yıllarda TRACECA’ya dâhil olmuş; 

Litvanya ise gözlemci statüsüyle katılmıştır. 
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TRACECA’nın tarihsel gelişim süreci içerisinde, öncelikle, 8 Eylül 1998 tarihinde on iki ülke11 

tarafından imzalanan Çok Taraflı Anlaşma’nın (MLA)12 ardından 2000 yılında TRACECA 

Hükümetlerarası Komisyonu’nun (IGC) kurulması ve 2001 yılında Bakü’de IGC’nin yürütme 

organı olarak IGC TRACECA Daimi Sekreterliği’nin oluşturulması önemli gelişmeler olarak ön 

plana çıkmaktadır (TRACECA Türkiye Ulusal Sekreterliği). Yatırım projeleri ve teknik yardım 

programlarından oluşan TRACECA, başlangıçta AB tarafından finanse edilmesine rağmen 

projenin finansmanı 2004 yılından itibaren üye ülkelerce sağlanmaya başlamıştır. Bu durum, 

AB’nin programı belli bir noktaya getirdikten sonra gelişim sürecini üye ülkelere bıraktığına işaret 

etmektedir (Tutar vd., 2009, s. 3). 

Rusya üzerinden geçen yolun TRACECA rotasına kıyasla daha az zaman aldığı ve rota üzerinde 

yer alan çok sayıda transit ülkenin talep ettiği vergiler dolayısıyla bu projenin Orta Asya ile 

Kafkasya arasındaki ticaret akışını artırma konusunda başarısız olduğu vurgulanmaktadır. Bunun 

yanı sıra; 1990’lı yıllarda Kafkasya’da ciddi çatışmalar yaşanması ve Orta Asya ülkelerinin 

birbirlerine karşı şüphe ile yaklaşmalarının ulusal ulaştırma ağlarının bütünleşmesini sekteye 

uğrattığı ve AB’nin proje başına ayırdığı bütçeyi ortalama iki milyon Euro ile sınırlı tutmasının 

programın başarısını olumsuz etkilediği ifade edilmektedir (Laruelle ve Peyrouse, 2015, s. 250-

251). 

AB’nin Orta Asya’da hayata geçirdiği yardım programlarının bir diğer amacı da sınır güvenliğinin 

sağlanması ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesidir. Bu çerçevede; Orta Asya’da modern sınır 

yönetimi yöntemlerinin benimsenmesi ile birlikte sınır güvenliğini geliştirmeyi ve yasal ticaret ve 

geçişi düzenlemeyi amaçlayan Orta Asya’da Sınır Yönetim Programı (BOMCA-Border 

Management Programme in Central Asia), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

tarafından uygulanan ve AB ile UNDP tarafından ortaklaşa finanse edilen bir program olarak öne 

çıkmaktadır. Bu programla birlikte sınırlarla ilgili ulusal yasaların düzenlenmesi ve gümrük 

memurları ile sınır güvenlik güçlerinin eğitimi desteklenmektedir (Özalp, 2011, s. 28). 

11 Eylül olaylarına istinaden ortaya çıkan bir program olarak nitelenen ve Şubat 2004’te başlatılan 

Orta Asya Uyuşturucu Hareket Programı (CADAP-Central Asia Drug Action Programme) ise Rus 

askerlerinin Tacikistan-Afganistan sınırından çekilmesinden sonra bu bölgedeki uyuşturucu 

kaçakçılarının ve İslamcı isyancıların sınırı geçmesini engellemeye odaklanmıştır (Urdze, 2010, s. 

24). Programın dokuzuncu aşaması Letonya’nın liderliğinde 15 Haziran 2015’te başlatılmış ve bu 

aşamanın 2018 yılına kadar sürdürüleceği açıklanmıştır. Böylece; Orta Asya ülkeleri arasındaki 

ticaret ve geçişin kolaylaştırılması, mal ve kişilerin yasadışı dolaşımını azaltmaya yönelik işbirliği 

sağlanması ve göçmen akımının kontrol altına alınması yoluyla bölge güvenliğinin genel olarak 

artırılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

Latvia, 2016). Bu dönemde programın uygulanmasının Letonya, Litvanya, Macaristan ve 

Portekiz’den oluşan bir grup AB üyesine devredilmesi, üye devletlerin Orta Asya politikasına 

                                                           
11 Söz konusu ülkeler; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, 

Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dır. Türkmenistan ise TRACECA programına dâhil olduğu halde MLA 

Anlaşması’nın tarafları arasında yer almamaktadır. 
12 Söz konusu anlaşmanın tam adı “Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası 

Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşma” (Basic Multilateral Agreement on International 

Transport for the Development of the Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) şeklindedir. 
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katılımının artırılması bakımından olumlu bir gelişme olarak nitelenmektedir (European 

Parliament, 2016, s. 9).  

AB’nin Orta Asya’da hayata geçirdiği girişimlerin odaklandığı bir diğer konu da eğitim alanında 

işbirliğidir. Orta Asya ülkelerinin rekabet edebilirliğinin sağlanması ve yabancı yatırımların 

çekilebilmesi için nitelikli iş gücüne sahip olunması gerektiği göz önüne alındığında, eğitim 

sisteminin reformuyla birlikte yüksek öğrenim ve mesleki eğitimin daha etkin hale getirilmesine 

yönelik işbirliğinin kaçınılmaz hale geldiği ortaya çıkmaktadır (Apokins, 2015, s. 12). Eğitim 

alanındaki işbirliği ayrıca sivil toplum ve insan haklarının gelişimi açısından da uzun vadede 

önemli sonuçlar doğurabilecek bir alan olarak değerlendirilmektedir (Apokins, 2015, s. 13). Bu 

bağlamda, eğitim alanında hayata geçirilen programların bölgede insan haklarının teşviki ve 

kalkınmanın sağlanmasına yönelik atılan adımlar olarak ele alınması mümkün olmaktadır. 

Bölgedeki eğitimle ilgili projeleri koordine etmek için 2007 yılında AB-Orta Asya Eğitim 

İnisiyatifi’nin oluşturulmasının yanı sıra 25-26 Haziran 2015 tarihlerinde AB Konsey 

Başkanlığı’nın Orta Asya ülkelerinin eğitim bakanları ile düzenlenen üst düzey bir toplantıya ev 

sahipliği yapması eğitim alanında işbirliğine yönelik atılan somut adımları gözler önüne 

sermektedir. 

Tablo 2: 2008-2011 Yılları Arasında 

Orta Asya Ülkelerine Yapılan 

EIDHR Yardımı (Milyon Euro) 

 EIDHR (Ülke Bazlı 

Destek Programı) 

Kazakistan 2,4 

Kırgızistan 2,7 

Tacikistan 1,8 

Türkmenistan aktif değil 

Özbekistan aktif değil 
 

 

Kaynak: Axyonova (2012, s. 2) 

AB’nin Orta Asya için uyguladığı programlar arasında demokrasi ve insan hakları konusu da 

doğrudan yer edinmiştir. 2007 yılında hayata geçirilen Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa 

Aracı (EIHDR- European Instrument for Democracy and Human Rights) projesi, 1994 yılında 

başlatılan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi’nin yerini almıştır. Demokratik 

rejimi ve insan haklarını desteklemeyi amaçlayan bu projenin en önemli özelliklerinden biri 

doğrudan sivil toplum örgütlerini hedef almasıdır (Usul, 2011, s. 80). Bu çerçevede; demokratik 

seçim süreçlerinin desteklenmesi, sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi, savunmasız grupların 

korunması ve ekonomik ve sosyal hakların savunulması gibi konulara odaklanılmaktadır. Söz 

konusu projenin bütçesi; 2007-2013 dönemi için 1,104 milyar Euro, 2014-2020 dönemi içinse 

1,332 milyar Euro olarak belirlenmiştir (European Commission Democracy and Human Rights).13 

Buna rağmen, AB’nin Orta Asya ülkelerine bu alandaki mali desteğinin sınırlı olduğu, zaman 

                                                           
13 Orta Asya ülkelerine ayrılan yardımların tutarı ile ilgili istatistikler mevcut olmasına rağmen söz konusu 

yardımlardan yararlanan sivil toplum örgütlerinin ilgili hükümet(ler) tarafından takibata uğramalarını engellemek için 

gerçek rakamların gizlendiği iddia edilmektedir (Urdze, 2010, s. 26). 
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zaman iyi hedeflenmediği ve köklü demokratik dönüşümlerden ziyade niceliksel sonuçlar elde 

etmeye odaklandığı vurgulanmaktadır (European Parliament, 2014, s. 7). Örneğin; 2008-2011 

yılları arasında sağlanan EIDHR yardımı incelendiğinde, söz konusu dönemde bu programdan 

yararlanan Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki projeler için 6,9 milyon Euro harcanmış 

olmasının (Axyonova, 2012, s. 2) yukarıdaki tespiti doğruladığı ifade edilmelidir. 

4. Sonuç 

Orta Asya, AB’nin 1990’lı yıllarda ihmâl ettiği ve 2000’li yıllardan itibaren çeşitli siyasi ve 

ekonomik gerekçelerle ön plana çıkan bir bölge olması dolayısıyla AB ile ilişkileri dikkatle 

izlenmeye başlamıştır. AB’nin Orta Asya ile ilişkilerinde asıl dikkat çeken unsur ise otoriter 

rejimler tarafından yönetilen ve AB üyelik perspektifine sahip olmayan bölge ülkelerine karşı 

etkili politikalar izlenmesinin zorluğu olmuştur. Dolayısıyla; AB’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinde 

insan haklarını ön plana çıkardığı oranda çıkarlarından taviz vereceği düşünülmekte ve bu noktada 

değer-çıkar dengesinin nasıl sağlanacağı merak konusu olmaktadır. Bu çalışmada da ABD, Rusya 

ve Çin gibi uluslararası aktörlerin hâkimiyet mücadelesi verdiği bir bölge olarak değerlendirilen 

Orta Asya’ya AB’nin nasıl bir bakış açısıyla ve hangi araçlarla yaklaştığı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Böylece amaçlanan, AB’nin bölgeye yönelik politikalarında yukarıda sözü edilen 

değer-çıkar dengesini nasıl sağladığını ortaya çıkarmaktır. 

Sonuç olarak, AB’nin Orta Asya’da hâkim kılmak istediği değerlerin bölgedeki çıkarlarının 

gölgesinde kaldığı savunulmaktadır. AB’nin Orta Asya’daki çıkarları ise güvenlik, siyasi istikrar 

ve ticaret ile ilgili endişelere odaklanırken; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve iyi 

yönetişim gibi değerlerin bölgeye yönelik politikalarında ikinci planda kalmasına yol açmaktadır.  

Bu çerçevede, AB’nin bölgedeki insan hakları ihlâllerine karşı tek ciddi tepkisinin Andican 

olayları sebebiyle Özbekistan’a yöneltildiği, bu tepkinin de uzun süreli ve etkili olmadığı tespit 

edilmiştir. AB’nin değerleri ve çıkarları ön plana çıkaran yaklaşımları arasında yapılan 

karşılaştırmaya dayalı olarak ortaya atılan buna benzer tespitler, AB’nin bölgeye yönelik 

geliştirdiği yardım programları incelendiğinde de doğrulanabilmektedir.  
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BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKIN BEKLENTİLERİ:  

ŞEREFLİKOÇHİSAR ÖRNEĞİ 

Abdullah TURAN1 

Levent SONGUR2

Öz 

Belediyeler bir yerel yönetim birimi olarak halkın beklentilerini karşılamada her geçen gün daha da önemli hâle 

gelmekte ve bu ihtiyaçlara yetişmenin mücadelesini vermektedir. Yerel yönetimler için verimlilik az kaynakla doğru 

ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bunun için halkın önemsediği hizmetleri tespit etmesi gerekecektir.  

Bu çalışmada; yerel ihtiyaçları en az mali imkânla karşılamak mecburiyetinde olan Şereflikoçhisar belediyesine halkın 

hizmet önceliklerini göstermek amaçlanmaktadır. Diğer bir amaç ise; demografik değişkenlere göre halkın 

beklentisini tespit etmektir. Çalışmanın önemi ise; Şereflikoçhisar’da halkın hizmet önceliğini ortaya koyan ilk 

çalışma olmasıdır.  

Araştırma yapılırken Şereflikoçhisar halkının tüm kesimlerine (kadın, erkek, genç, yaşlı, memur, esnaf, köylü ve 

şehirli) ulaşmak için azami gayret gösterilmiştir. Çalışmanın teorik kısmını oluşturmak için literatür taraması 

yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmını oluşturmak için veri toplama aracı olarak hizmet beklentilerini ölçen 84 

sorulu bir anket uygulanmıştır. 33.946 resmi kır ve kent nüfusu olan bu ilçeye 750 adet anket dağıtılmış ve 671 tane 

kullanılabilir anket toplanabilmiştir. Bu anketler SPSS 16.0 paket programı ile analiz edilmiş ve sonuçlarıyla halkın 

önemsediği hizmetler tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans, t-testi ve Anova testleri kullanılmıştır. 

Araştırma neticesinde halkın cinsiyetleri, eğitim seviyeleri ve Şereflikoçhisarlı olup olmamaları gibi değişkenler ile 

hizmet beklentileri arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca halkın hangi hizmetleri daha 

önemseyerek bekledikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şereflikoçhisar, Belediye Hizmetleri, Halkın Beklentileri. 

 

PUBLIC EXPECTATIONS IN MUNICIPAL SERVICES: 

ŞEREFLİKOÇHİSAR EXAMPLE 

Abstract 

Municipalities that are a local government unit are becoming more important every day, to meet the expectations of 

the people, and they struggle to catch up with these needs. Efficiency for local governments is to meet the right needs 

with fewer resources.  In order to do so, it will need to identify services that people consider important.  

This study aims to show the service priorities of the people to Şereflikochisar municipality which is obliged to meet 

local needs with least financial opportunity. Determining the public's expectation according to demographic variables 

is another purpose. The prospect of working, It is the first study to reveal the service priority of the people in 

Şereflikoçhisar. 

In this study, Şereflikoçhisar people were reached to every part of women, men, young, old, civil servants, artisans, 

peasants and urban people. A literature search was also conducted to form the theoretical part of the work. And an 84-

question questionnaire measuring service expectations were applied to all segments of the population, to create the 

application part of the work,. In this district, which is the official rural and urban population of 33,946, 750 surveys 

were distributed, but 671 were collected. These questionnaires were analyzed with SPSS 16.0 package program, and 

the services that the people considered to be important were identified with the analysis results. Frequency, t-test and 

Anova tests were used in the analysis of the obtained data. As a result of the research, it was found that there are 

significant differences between the variables such as sex education level and honorificity of the people and service 

expectancies. In addition, it has been determined which services the people are waiting for more  seriously. 

Keywords: Şereflikoçhisar, Municipality Services, People's Expectations. 
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GİRİŞ 

Dünya’da kamu yönetimi sürekli bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu gelişmeler ülkemiz kamu 

yönetimini ve dolayısıyla yerel yönetimlerini de etkilemiştir. Değişime ayak uydurabilmek ve 

kaliteyi artırabilmek için 2004’ten itibaren birçok değişiklik yapılarak yerel yönetimler 

güçlendirilmiş ve böylece hizmet sunumunda daha etkin hâle getirilmiştir.  

Belediyeler yerel demokrasinin beşiği olarak ifade edilmektedir. Hükümet ve yerel halk arasında 

köprü vazifesi görmektedirler. Hizmetleri hızlı sunma kabiliyetleri olduğu gibi halka ulaşmaları 

da çok kolaydır. Bu gerekçelerle hükümetler belediyeleri hizmet sunumunda iyileştirerek halkı 

memnun edebileceklerdir. Bu ise aynı zamanda iktidara yeniden gelmenin bir formülüdür.  

1982 Anayasası’nda yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir sağlanacağına ilişkin bir madde 

olmasına rağmen yerel yönetimlere maddi olanakların anayasada ifade edildiği gibi görevlerle 

orantılı bir şekilde sunulmaması hizmetlerin yürütülmesinde kusurlara neden olmaktadır. Bu 

sebeple, Belediyelerin hizmetlere az mali imkânla cevap vermek durumunda kalması onları 

ellerindeki imkânla halkın en önemsediği hizmetleri yapmaya yönlendirmektedir. Az harcama ve 

akıllıca harcama, halkça önemsenmeyen işleri yapma israfının önüne geçilmesi için olmazsa 

olmazdır. 

Literatürde halkın belediyelerden hizmet beklentilerini ölçmeye yönelik bir çok çalışmanın 

yapıldığı tespit edilmiştir. Ardıç, Yüksel ve Çevik (2004) Tokat Belediyesi Örneği üzerinden bir 

çalışma yaparak belediye hizmetlerinden vatandaş memnuniyetini ölçmüşlerdir. 516 kişiye anket 

uygulanmıştır. Çalışmada; halkın hangi hizmetlerden ne derecede memnun oldukları görülmek 

istenmiştir. Ayrıca, belirtilen hipotezlerle demografik özellikler ile algılanan hizmet kalitesi 

arasında ilişkiler araştırılmıştır. Duman ve Yüksel (2008) tarafından Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Örneği üzerinden bir çalışma yapmış ve bu çalışma ile vatandaş memnuniyeti ölçülmek 

istenmiştir. 1178 kişiye ulaşılmış olunan bu araştırmada farklı soru grupları ve ölçekler 

kullanılmıştır. Yücel, Yücel ve Atlı (2012) Elazığ Belediyesi örneği üzerinden bir çalışma 

yapmışlardır. 572 katılımcıya anket uygulanmıştır. Hipotezler üzerinden vatandaş memnuniyet 

değerlendirilmesi yapılarak çalışma neticelendirilmiştir. Göküş ve Alptürker (2011) Silifke 

Belediyesi Örneği üzerinden vatandaş memnuniyetini değerlendirmişlerdir. 469 kişinin katılımıyla 

gerçekleştirilen çalışma belirlenen hipotezler üzerinden değerlendirilmiştir. Göküş ve 

Karayıldırım’ın (2012) Karatay Belediyesi Örneği üzerinden bir çalışmaları mevcuttur. Bu çalışma 

ile de vatandaşların belediye hizmetleri memnuniyetleri değerlendirilmektedir. 323 kişiye anket 

uygulanmıştır. Atılan hipotezler üzerinden demografik değişkenler temelinde memnuniyet 

düzeyleri değerlendirilmiştir.  

Şereflikoçhisar örneği üzerinden yapılan bu çalışmaya en yakın çalışma ise anket sorularının 

alındığı ve bir takım değişiklikler yapılarak kullanılan Taşçı (2014)’nın çalışmasıdır. Yalova 

Örneği üzerinden yapılan çalışmada 300 kişiden veri toplanabilmiştir. Belediye hizmetlerine 

ilişkin önerme sorular katılımcılar tarafından hem “memnuniyet düzeyi” hem de “ önem düzeyi” 

bazında doldurularak toplanmış ve bu veriler Servqual Ölçeği’yle analiz edilmiştir. Şereflikoçhisar 

örneği üzerinden yapılan bu çalışmada ise; sorular “önem düzeyi” değerlendirmesi baz alınarak 

doldurtulmuştur. Şereflikoçhisar’ın nüfusunun fazla olmadığı baz alınırsa 671 kişiye anket 

doldurtulmuş olması önemlidir. Nüfusa oranlandığında literatürdeki benzer çalışmalardan daha 

fazla oranda halk temsiline ulaşıldığı görülecektir. 

Bu araştırmanın amacı; Şereflikoçhisar halkının hizmet beklentilerinin ölçülmesine yöneliktir. 

Diğer bir ifadeyle, Şereflikoçhisar halkının hizmetlerden hangilerini daha önemli olarak 

gördüklerini tespit ederek Şereflikoçhisar Belediyesi’ne kaynaklarını nerelere yönlendirmesi 

gerektiği hususunda rehberlik etmektir. Çalışmada; halkın hangi hizmetleri daha önemseyerek 

bekledikleri tespit edilmekte ve belirlenen hipotezler ekseninde demografik değişkenler ile belirli 
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soruların önem düzeyleri anlamlılık analizleri yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle teorik kısmın 

oluşturulması için internet ve kütüphane üzerinden elde edilmiş makale ve kitaplar kullanılmış 

ardından uygulama kısmı için geçerliliği ve güvenilirliği daha önce başka araştırmalarda test 

edilmiş olan bir soru formu (içerisinde bazı soruları çıkarmak suretiyle) ile alan araştırması 

yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir (Taşçı, 2014). Şereflikoçhisar’da halkın hizmet 

önceliklerini ortaya koyan ilk çalışma olması sebebiyle çalışma önemli görülmektedir. Araştırma 

anketi dağıtılırken Şereflikoçhisar’ın köylerine gidilememesi çalışmanın bir kısıtı olsa bile 

Şereflikoçhisar’ın sebze pazarının kurulduğu gün pazar alanında da anketin dağıtılması ile 

köylülerin de araştırmaya dahil olması sağlanmıştır. 

Öncelikle kavramsal çerçeve içerisinde değerlendirilmesi uygun görülen Türkiye’de belediyeler 

ve tarihi gelişimi ve bu süreç içerisinde Şereflikoçhisar birçok yönüyle incelenecektir.  Ayrıca, 

belediyelerin genel görevleri ve Şereflikoçhisar’ın son yıllarda ağırlıklı olarak yürüttüğü 

hizmetlere yer verilecektir. Ardından uygulanan anket verileri analiz edilerek bulguları 

değerlendirilecektir. 

 

1.Kavramsal Çerçeve 

Hizmet kavramı, günümüzde birçok alanda kullanıma sahiptir. Soyut bir kavram olmakla birlikte 

bir kurum ya da kişinin başkasına sunduğu fayda, faaliyet veya çalışma performansı olarak 

değerlendirilir. Mevcut ihtiyaçların tatmin edilmesi için gerek duyulur (Yücel vd., 2012:32). 

Hizmet, insanların yaşamları gereği ortaya çıkan, sorunların çözümüne katkı sunan bir faaliyettir. 

Bu kavramın sistematik bir şekilde ve teknik yönleriyle incelenmesi 1700’lü yıllara dayanmaktadır  

(Taşçı, 2014:34). Hizmet kamu yönetimi için büyük öneme sahiptir. Kamu hizmeti kamu tüzel 

kişisinin üstlendiği görevi yerine getirmesi ve kamu yararını gerçekleştirmesine yönelik bir 

faaliyettir. Bu hizmet toplum tarafından önemsenen ve ortak olarak gereksinim duyulan genel 

ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Kamu tüzel kişisi ya da onun gözetimindeki özel kişiler 

tarafından yerine getirilir (Çal, 2009:12). Geniş kapsamlı bu hizmetlerin boyutları ise; süreç 

içerisinde devletin zihniyetindeki değişme, nüfusun artışı ve kentleşme gibi sebeplerle dönüşmekte 

ve değişmektedir (Şahin, 2011:80). 

Kamusal alanla ilgili kamu kurumlarının yaptığı hizmetlerden en önemlilerden birisi de belediye 

tarafından yapılan hizmetlerdir. Kentte yaşayan herkes bu hizmetlerin sunduğu refah çerçevesinde 

yaşamını sürdürmektedir. Bu sebeple halk tarafından önemsenerek izlenmekte ve de 

değerlendirilmektedir. Bu tür belediye hizmetlerinin iyi sunumu memnuniyeti artırmakta ve 

yaşamsal kaliteyi yükseltmektedir. Bu tür hizmetlere halk her zaman duyarlılık göstermektedir 

(Özel vd., 2009:38; Akyıldız, 2012:4422). Bu duyarlılıkların seçimlere yansıması ile siyasal 

iktidar belirlenmektedir. Siyasal iktidarların halka ulaşmalarında belediyelerin yeri çok önemlidir. 

Belediyelerin hizmet sunarken hızlı olmaları, tarafsızlıklarını korumaları ve yurttaş odaklı 

davranmalarından daha önemli olan şey yurttaş isteklerini doğru tespit etmeleridir(Özel vd., 

2009:39). Bunu sağlamak ise halkın belediye hizmetlerine bir şekilde katılmalarını sağlamakla 

mümkün olabilmektedir (Usta ve Memiş, 2010:336). 

Yerel yönetimlerin bürokratik engellerin azaltılmasında ve genel makro amaçlara ulaşmada etkili 

işlevi, yerel ihtiyaçları tespit hususundaki olanakları, mali kaynak kullanımındaki kabiliyetleri gibi 

nedenler merkezi idarenin yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktarmasını sağlamaktadır. 

(Türkoğlu, 2013:44). Belediyeler bu süreçte var olan hizmetleri geliştirerek daha büyük nüfus 

kitlelerine daha kaliteli hizmet sunma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmalarının yanı sıra, değişen 

dünyanın değişen modern hizmetlerine ayak uydurmak durumunda da kalmaktadırlar (Yücel vd., 

2012:32). 
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Kavramsal açıdan yerel yönetimlerin neyi ifade ettiğine bakıldığında öncelikle merkezi yönetimin 

dışında örgütlendiği görülmektedir. Ayrıca “o mahalde” yaşayan yerel halkın ortak ihtiyaçlarını 

karşılamak amacı ile var olduğu, karar verme gücünün halk tarafından seçilen kimselerce 

yürütüldüğü, görev ve yetkilerinin kanun ile belirlendiği, demokratik ve özerk bir yönetimi 

sürdürdüğü ve bir kamu tüzel kişiliği olduğu belirtilmektedir (Karaarslan, 2007:11). 

Yerel yönetimler, (mahalli idareler) Anayasa’nın 123 ve 127. maddelerinde düzenlenmiş 

olmasıyla anayasal kuruluşlar olarak korunmaktadırlar. 1982 Anayasası'nın 123. maddesinde, 

“İdarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve idarenin kuruluş ve görevlerinin 

‘merkezden yönetim’ ve ‘yerinden yönetim’ esaslarına dayandığı” ifade edilmektedir. Anayasanın 

126. maddesi “merkezi yönetimin, ülkenin coğrafi durumuna, ekonomik koşullara ve kamu 

hizmetlerinin gereklerine göre bölümlere ayrılacağı”nı ifade etmiştir. Anayasanın 127. maddesi 

yerel yönetimleri konu almakta ve ilk fıkrasında bu yönetimlerin varlık nedenini açıklamaktadır. 

Şöyle ki: "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, 

seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir." Aynı maddenin ikinci fıkrasında 

“mahalli idarelerin kuruluş ve görevleriyle yetkilerinin ‘yerinden yönetim ilkesi’ne göre kanunla 

düzenleneceği” ifade edilmektedir. İlgili maddenin son fırkasında ise, “merkezi idarenin mahalli 

hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla 

kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahip” olduğu belirtilmektedir. 

Yerel yönetimler, halka ulaşmak için en yakın ve en alt düzey idari birimlerdir. Bu nedenle, kamu 

yönetimleri için vazgeçilmez öneme sahiptir. Ayrıca, bir ülkenin yerel yönetimlerinin sahip olduğu 

güç ve etkinlik kabiliyeti, o ülkedeki mevcut demokrasinin düzeyi ile yakından ilişkilidir (İnaç ve 

Ünal, 2007:7). Bu sebeple Anayasa’da ifade edilen üç yerel yönetimden bir tanesi olan 

Belediyeler, hizmet ettikleri nüfus ve halka yakınlıkları sebebiyle daha önemli hâle gelmektedir. 

Ülkemizde belediyeler beş farklı statüde örgütlenmiştir. Bunlar; İl Belediyesi, Büyükşehir 

Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde belediyesidir (Atmaca, 

2013:169). Dolayısıyla burada belediyenin tanımına yer vermek gerekmektedir. Belediye 

Kanununun 3. maddesinde Belediye, “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde ifade edilmiştir. Belediyeler, belde halkına sadece 

şehircilik hizmetleri vermekle yetinmemektedir Aynı zamanda eğitim, kültür hizmetleri ve daha 

birçok çeşit hizmet vermekle yükümlü görülmektedirler (Usta ve Memiş, 2010:335). 

 

1.1. Türkiye’de Belediyeciliğin Tarihi Gelişimi 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunda, vakıf ve esnaf teşkilatı gibi sivil kuruluşlar belediye 

hizmeti niteliğinde hizmet yürütmekteydi (http://www.migm.gov.tr, 2014:5). Vakıflar mahalli 

alanlarda, hastane, medrese, han, hamam, çeşme, köprü, okul, şifahane gibi binalar inşa 

etmekteydiler. Meslek kuruluşu olan loncalar ise; çarşı ve pazarların düzen, temizlik ve aydınlatma 

gereksinimlerini temin etmekle görevliydiler (Kaya, 2007:102). Osmanlı’daki kadılık sistemi de 

belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ayrıca büyük öneme sahip olmuşlardır. Osmanlı’da 

geleneksel yapı içinde kadılar; adli, idari ve belediye olmak üzere üç görevi üstlenmiş ve bu 

hizmetlerin görülmesinde subaşı, ihtisap ağası, naib, imam, mühtesip, çöplük subaşısı ve 

mimarbaşı gibi yardımcıları kullanmışlardır (Bayrakçı, 2014:95). 1826 yılına kadar kadılar, 

belediye hizmetleri olarak “şehrin temizliği, ticaretin sorunsuz yönetilmesi, esnafın kontrolü, 

fiyatların takibi ve imar düzeni” üzerine yoğun olarak eğilmekte idi (http://www.migm.gov.tr, 

2014:5) Osmanlı’da mahallelerde kadıların görevlerini yerine getirmekle mahalle imamları 

görevlendirilmişlerdi. Padişah beratı ile atanan mahalle imamları yürüttükleri hizmette kadılara 

http://www.migm.gov.tr/
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karşı birinci derecede sorumlu idi (Kaya, 2007:103).  Belediye hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 

1826 yılında İhtisap Nazırlıkları kuruldu. Bu kuruluş belediye hizmetleri ve zabıta görevleri yanı 

sıra devlet vergileri toplama görevlerini de yürüttü  (http://www.migm.gov.tr, 2014:5).  

Osmanlı Devleti’nde modern olarak ifade edilebilecek ilk belediye teşkilatının Tanzimat’tan sonra 

(3 Kasım 1839) kurulduğu görülmektedir (Özmen, 2012:175). Osmanlı’da batılı anlamda ilk 

belediye Kırım savaşı sonrası Batı’nın belediye teşkilatını görmüş olarak ülkeye dönen aydınların 

düşünceleri ve de belediye hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle İstanbul’da (Ulusoy ve Akdemir, 

2013:236) kurulmuştur. Model olarak Fransızların Komün idaresi alınmıştır (Çelik ve Aykanat, 

2007:110). Bu sebeple, hizmet göremez hâle gelmiş İhtisab Nezareti kaldırılmış ve yerine 14 

maddelik bir nizamnameyle (1855) beledi görevleri üstlenecek bir örgüt olarak İstanbul 

Şehremaneti İdaresi kurulmuştur (Nergiz, 2007:6) Bu nizamnamenin ikinci maddesi ile 

şehremanetine; “Dersaadet’te bulunanların zaruri ihtiyaçlarının teminini kolaylaştırmak, yol ve 

kaldırımların yapım ve onarımını sağlamak, esnafın düzenini sağlamak, çarşı ve pazarın 

denetimini yapmak, şehir olmanın gerektirdiği intizam ve temizliği temin etmek, daha önce İhtisap 

Nazırlığınca toplanan vergileri toplayıp maliyeye teslim etmek ve zorunlu ihtiyaçları karşılanmak” 

gibi görevler verilmiştir (http://www.migm.gov.tr, 2014:6). 

İstanbul Şehremanetinin İhtisap nezaretinin adının değişmesinden ibaret olmasından dolayı 

kendisinden bekleneni yerine getirememiş ve bunun üzerine 1855 yılında İltizam-ı Şehir 

Komisyonu kurulmuştur (Bayrakçı, 2014:96). Komisyon 1857’de bir nizamname düzenlemiş ve 

bu nizamname İstanbul’un 14 belediye dairesine bölünmesini öngörmesine karşın(Ulusoy ve 

Akdemir, 2013:237; Öner, 2006:34) sadece Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alan bölgede 

Altıncı Daire-i Belediye kurulabilmiştir (Urhan, 2008:87; Elma, 2007:170; Ortaylı, 1977:16). 

Altıncı Daire-i Belediye’nin önemli bir özelliği hizmetleri yerine getirme hususunda merkezden 

aktarılan kaynakların yanı sıra kendi gelirini tahsil edebilen “ilk mahalli idare birimi” olmasıdır 

(Öztürk, 2014:27). 

Osmanlı’nın başkentinde, belediyecilik alanında bu gelişmeler olurken (Bayrakçı, 2014:97) 

İstanbul dışında (taşrada) modern belediye örgütlenmesine 1864 tarihinde yayınlanan Vilayet 

Nizamnamesi ile başlandığı görülmektedir. Bu nizamname; Osmanlı Devleti’nin mülki anlamda 

yapılandırılarak idare edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Nizamnameyle merkezin yükünü 

azaltmak hedeflenmiş ve bu gerekçeyle “kentin bayındırlığı, altyapı inşası, temizlik, aydınlatma, 

narh, çarşı ve pazar işleri, itfaiye” gibi konularda yetkili olacak “belediye meclislerinin” 

kurulmasına karar verilmiştir. Belediye meclisine başkanlık etmesi için de vali ya da kaymakam 

tarafından atanacak olan “reis”ler görevlendirilerek, vilayet ile belediye arasındaki ilişkilerin 

köprüsü kurulmuş olacaktı ancak tamamen uygulanması mümkün olmamıştır (Öztürk, 2014:21; 

Ünal, 2011:244). Ardından 1869 yılında çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile 

belediye teşkilatı yalnız Galata Beyoğlu semtinde değil, tüm İstanbul’u kapsar hâle getirilmiştir 

(Kırışık ve Sezer, 2006:7; Tortop vd., 2008:332). 

Osmanlı belediyeciliğinde, önemli bir aşama da Ι. Meşrutiyet dönemidir. 1876 Anayasası’nın 

Osmanlı’da mahalli idare düşüncesinin fazla gelişmediği bir evrede hazırlandığı görülmektedir. 

Yerel yönetimleri “Vilayat” başlığı altında düzenleyerek (Ökmen ve Elma, 2013:20)   belediye 

işlerinin, seçimle iş başına gelecek belediye meclislerince görüleceği hükme bağlanmıştır 

(Bayrakçı, 2014:97). 1877’de çıkarılan Dersaadet Belediye Nizamnamesi İstanbul’daki belediye 

teşkilatını düzenleyip belediye dairesi sayısını 20’ye çıkarmış (Tortop vd., 2008:332; Öner, 

2006:35) ve de aynı yıl çıkarılan Vilayet Belediye Kanunu ile de taşradaki belediyelerin yönetimi 

düzenlenmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013:238). 

1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanununun çeşitli değişikliklerle 

(Bayrakçı, 2014:98) uzun süre yürürlükte kalacak olan ve belediye başkanı, belediye encümeni ve 

belediye meclisi şeklinde üç organdan oluşan belediye teşkilatını kuran 1930 tarih ve 1580 sayılı 

http://www.migm.gov.tr/
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Belediye Kanununa kadar uygulandığı görülmektedir(Şahin, 2014:94). Dersaadet Belediye 

Kanunu yerini, 1913 tarihinde Dersaadet Belediyesi Hakkında Kanunu Muvakkat’a bırakmış; 

Dairelere ayrılmış İstanbul’u, daireleri kaldırarak 9 belediye şubesine bölmüş ve Şehremaneti 

meclisinin yerine de Encümen-i Emaneti kurmuştur (Ulusoy ve Akdemir, 2013:238). 

1921 Anayasası, 1876 Anayasa’sına göre yerel yönetimlere daha geniş yetkiler getirmiş (Bayrakçı, 

2014:98), 1924’de kabul edilen Cumhuriyet’in ilk anayasası yerel yönetimleri idarenin parçası 

olarak görmüştür. Anayasa İl Özel İdaresi, Belediye ve Köyden oluşan üç kademeli bir yerel 

yönetim sistemi getirmiştir (Yılmaz vd., 2012:31). Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli 

belediyecilik ve imarla ilgili problemlerle karşılaşılmışsa da (Çağdaş, 2011:397) bu yıllarda yerel 

yönetimlerin esas fonksiyonu, Kurtuluş Savaşı felaketinden çıkmış ülkeyi tadil ederek temel 

hizmetleri sunar bir duruma gelmek olmuştur. Ayrıca az olan nüfusu (11 milyon) arttırma 

politikası sürdürülerek ülkenin sağlık sorunlarını (özellikle salgın hastalıklar) çözümüne 

kavuşturmak üzerinde durulmuştur (Uyar, 2004:4). 1924 Anayasası Cumhuriyet’in başkenti 

Ankara için özel bir belediye kurulmasını hükme bağlamış ve Şehremini İçişleri Bakanı tarafından 

atanacak bir Ankara Şehremaneti kurulmuştur. Bu deneme 1580 sayılı kanunun hazırlanmasına 

veri teşkil etmiştir (Bayrakçı, 2014:98; Bozlağan ve Demirkaya, 2008:148). 1930 yılında çıkarılan 

1580 sayılı Belediye Kanunu ile Cumhuriyet dönemi belediyeciliğinin yasal ve kurumsal çerçevesi 

çizilmiştir (Erkul, 2013:50). Belediyeciliğin temel yasası olarak uzun yıllar yürürlükte kalmış olan 

1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Yasası, belediyelerin adeta hayatın her alanında görevli oldukları 

bir yasa metnini ifade etmektedir (Kesgin ve Can, 2008:379). 

1930-1933 yılları arasında Hıfzıssıhha Kanunu, Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu, Belediyeler 

Yapı ve Yollar Kanunu, Belediye İstimlâk Kanunu ve Belediye İmar Heyeti Kuruluş Kanunu gibi 

bir dizi kanun çıkarılarak bu kanunlar uzun süre Türk belediyeciliğini düzenleyen temel yasalar 

olarak yürürlükte kalmıştır (Ulusoy ve Akdemir, 2013:238) 1945-1950 arası dönemde, önceki 

dönemden pek ayırt edici bir gelişme yaşanmamıştır. 1950-1960 arası döneminde çok partili 

hayata geçilmiş olması ve belediyelerin öneminin siyasal açıdan artması söz konusu olmuştur. 

1960 Anayasası’yla birlikte yerel yönetimlerin hukuki statüsü anayasal güvence altına alınmıştır. 

Ancak, kanunların içeriğinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle belediyeler hizmet sunma 

bakımından giderek yetersiz kalmışlardır. 1973-1980 döneminde ise, farklı siyasal görüşlere sahip 

parti ve politikacıların siyaset sahnesinde yer alması mümkün olmuş ve bu durumun yarattığı 

siyasal farklılaşma ortamında “yerel yönetimlerin mali açıdan güçlendirilmesi ve merkezin vesayet 

denetiminin kaldırılması” gibi görüşler savunulur olmuştur. 1980 sonrası süreçte belediyelerin 

hizmet kapasitesi ve mali özerkliğine dair ciddi düzenlemelere gidilerek kaynak açısından 

güçlendirilmişlerdir. Türkiye’de 1984-1989 yılları arasında büyük fonlar aktarılan belediyelere 

doğrudan vergi toplama yetkisi verilmiştir (Elma, 2007:171-172). 1950 yılından sonra yaşanan 

hızlı kentleşme neticesinde 1982 Anayasasının 127. maddesinde belirtilen, “Kanun büyük 

yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirebilir”  ifadesine dayanılarak 1984 tarih ve 3030 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanun ile İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de büyük şehir belediyeleri (Bayrakçı, 2014:100) kurularak hizmetler daha akıcı hâle 

getirilmiştir.  

1980 sonrası küresel değişmelere paralel olarak tüm dünyada etkisini gösteren Yeni Kamu 

Yönetimi anlayışı Türkiye’yi de etkisi altına almıştır.  Yeni anlayışın getirdiği teori ve pratikler 

Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetimleri görev alanı, yapılanması ve işleyişi yönünden 

etkilemiştir (Özmen, 2012:175). Devamında 1930 tarih ve 1580 sayılı kanun 74 yıl yürürlükte 

kalmış (Tortop vd., 2008:333; Öner, 2006:31), 2003 yılında ise yerini 5393 sayılı Belediye (2005) 

kanununa bırakmıştır. Bu süreçte 5216 sayılı Büyükşehir Belediye (2004) ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi (2005) kanunları da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlarla merkeziyetçilik belli bir oranda 

azaltılmış; yerel yönetimlerin ise görev, yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Böylece, Türkiye’de 

yönetim kültürü kısmen de olsa “adem-i merkeziyetçilik” ekseninde bir dönüşüm yaşamıştır 
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(Sertesen, 2011:2). 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerde bir çok 

değişiklik olmasının ardından ülkemiz toplamda 30 adet büyükşehir belediyesine sahip olmuştur 

(Karaarslan, 2014:87). 6360’la birlikte köy, belde, il özel idaresi ve belediye yapıları büyük oranda 

değişmiş, otuz ilde il özel idarelerinin, köylerin ve beldelerin tüzel kişilikleri kaldırılmış; köy ve 

beldeler mahalleye dönüştürülmüştür. Yeni kanun bu 30 ildeki ilçe belediyelerinin hepsini 

büyükşehir ilçe belediyesine dönüştürmüş ve daha birçok değişiklikle Büyükşehir Belediye 

yönetimini değişime uğratmıştır (Gözler, 2013:45,53; Karaarslan, 2013). 

 

1.2. Şereflikoçhisar’da Toplumsal Ve Kurumsal Hayat 

Şereflikoçhisar 5000 yıllık tarihi gelişim seyri itibariyle birçok devletin himayesi altında yaşamış 

bir coğrafyadır. Bu coğrafya etrafındaki su olanakları ve merkezi konumuyla her zaman önemini 

muhafaza etmiştir. Şereflikoçhisar halkı bu coğrafyada Anadolu’nun kapılarının Türklere 

açıldığından beri kültürel yaşamını sürdürmesi açısından komşu şehirlere benzer bir yaşantı 

sürdürmektedir. Şereflikoçhisar’ın idari ve beledi yapısı ise Tanzimat’tan beri değişerek 

gelişmiştir.  

 

1.2.1.Şereflikoçhisar Halkının Tarihi, Kültürel Ve Ekonomik Yaşamı 

Şereflikoçhisar Ankara’nın en uzağındaki ilçelerindendir. Tuz Gölü ile Hirfanlı barajı arasında 

bulunmaktadır. Kuzeyinde Bâlâ, doğusunda Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören; batısında ise Kulu 

ilçesi ile çevrilmiş bulunmaktadır (Şereflikoçhisar Belediyesi, 2015). Toplamda 33.946 kişilik 

nüfusa sahip bulunmaktadır. Ankara’ya 150 km uzaklıkta bulunan bu ilçe güneyde ovalık ve 

dalgalı araziye sahiptir. Denizden yüksekliği 965 metredir. En önemli akarsuyu, Aksaray ili 

sınırlarından doğan ve ilçeden geçerek Tuz Gölü’ne dökülen Peçenek Çayıdır. Zengin bir bitki 

örtüsüne sahip olmayıp çıplak ve kıraç bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Topraklarındaki tuzluluk 

oranı çok fazladır. Güneyinde 1.642 km2 yüzölçümüne sahip Tuz Gölü ile kuzeyde 262 km2 

yüzölçümlü Hirfanlı Baraj Gölü etkisi altında kalarak yumuşak bir karasal iklime sahip 

durumdadır. Şereflikoçhisar’a düşen yıllık yağış ortalaması 300-400 mm arasında değişmektedir 

(Şereflikoçhisar Kaymakamlığı, 2015).  

Şereflikoçhisar’da 1990 yılında çalışan nüfusun %68’i hizmet %17’si tarım ve %15’i sanayi 

sektöründe çalışmaktayken; 2000 yılında çalışan nüfusun % 11’i tarım, %18’si sanayi ve %71’i 

hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. Hizmet sektörü çok ağırlıklı olan bir şehir (Altuğ, 

2010:138-139) olan Şereflikoçhisar’da tarım, madencilik ve ulaştırma iş kollarında çalışan nüfus 

sayısında 1980 yılına göre hızlı bir düşüş yaşanırken, toplum hizmetleri, imalat, inşaat ve mali 

kurumlar iş kollarında ise artış gerçekleşmiştir. 1985’te okuma-yazma çağındaki nüfusun %18’i 

okuma-yazma bilmezken, bu oran 2000 yılında %11’e düşmüştür (Altuğ, 2010:234).  

159.100 hektar alana sahip olan Şereflikoçhisar arazisinin %70’i tarım alanlarına, %27’si mera ve 

çayır alanlarına, %2’si yerleşim alanlarına ve %1’i ise orman ve fundalık alanlara ayrılmıştır. 

Tarım alanlarının sadece %4’ü sulamalı tarım için kullanılabilmektedir(Altuğ, 2010:238) 2012 

verilerine göre tarla alanı 64,853 hektar,  sebze alanı 2.590 hektar, meyve alanı 290 hektar, nadas 

alanı 29.885, yani toplam 99.969 hektardır.  Sulanabilen tarım alanı ise 1.227 hektardır. 

Hayvancılığın da bir geçim unsuru olduğu Şereflikoçhisar’da 2012 verilerine göre 11.065 

küçükbaş, 31.000 büyük baş (http://www2.tbmm.gov.tr, 2013:3) ve ayrıca 2013 verilerine göre 

20.000 adet kümes hayvanı mevcuttur. Arpa ve buğday en fazla ekilen ürünler olmakla beraber 

şeker pancarı ve nohut üretimi ile de ciddiye alınacak durumdadır(http://www.csb.gov.tr, 

2013:74).  

http://www.csb.gov.tr/
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Şereflikoçhisar’daki konutların büyük çoğunluğu modern tarzda olup, konutların yapımında tuğla 

daha çok tercih edilmiştir. Çatı sistemi genellikle beşik tarzıdır. Merkezde çok katlı binaların 

olduğu mahallelerde evlerin planı birbirine çok benzemektedir. Isıtma sisteminin genellikle kömür 

sobası olduğu şehirde (Altuğ, 2010:157) son zamanlarda kaloriferli sisteme geçiş hızlanmıştır. 

Özellikle TOKİ kaloriferli daire sayısının birden artmasını 

sağlamıştır(http://www.aktifhaber.com,2008). Ayrıca 2013 yılı itibariyle doğal gaz için gerekli 

sayıya ulaşıldığından önümüzdeki yıllarda doğalgaz sisteminin şehri daha temiz ve yaşanılır hâle 

getireceği beklenmektedir (http://www.yapi.com.tr, 2015; http://sereflikochisar-bld.gov.tr, 2013). 

Bu mahallelerde yaşayanlar genellikle köyleri ile bağlantısı devam eden ikincil ekonomik 

faaliyetleri çiftçilik olan ailelerdir. Müstakil evlerin neredeyse tamamında yöresel ekmeğin 

yapıldığı “tandır” damı denilen avlu içerisinde bulunan alanlar yaygındır. Hatta avlunun içinde 

kümes ve ahır gibi eklentilerin bulunduğu istisnai konutlara dahi rastlanır (Altuğ, 2010:159). 

Etkisi merkezden çevreye doğru genişleyen kültür fonksiyonu Şereflikoçhisar’da kendini en çok 

eğitim ve dini kurumların yanında festivaller, konserler ve diğer kültürel faaliyetler şeklinde 

göstermektedir (Altuğ, 2010:161). Bunun dışında halkça tertip edilen 

kermesler(http://sereflikochisartuzgoluhaber.com, 2015) ve de Meslek Yüksek okulunca tertip 

edilen konferans, sempozyum ve paneller de ilçeye kültürel katkı sağlamaktadır 

(http://bcmyo.aksaray.edu.tr, 2015). 

Tuz Gölü’nün Şereflikoçhisar’a sanayi alanında büyük etkisi vardır. Gelişmiş sanayi sektörü tuz 

sanayidir. Tuz üretiminin fazla olduğu yaz aylarında daha fazla işçi çalıştırılırken, kış aylarında 

daha az işçi çalıştırılmaktadır. Şereflikoçhisar’da tuzun etkisine bağlı olarak dolaylı ve doğrudan 

istihdam edilen toplam çalışan sayısı 2001 yılında yaklaşık 3000 kişiyken özelleştirmeden dolayı 

bu sayı 1200-1300 kişiye düşmüştür (Altuğ, 2010:214). 2005 yılında yaşanan özelleştirme durağan 

halde olan ilçe ekonomisini bir anda hızlı bir gerileme sürecine sokarak başta madencilik sektörü 

ve ulaşım sektörü olmak üzere birçok alanda istihdam daralmasına (Altuğ, 2010:238) sebep 

olmuştur. Buna bağlı olarak nüfusu göçe zorlayan bu ekonomik gelişmeye paralel olarak 2009 

yılında arazi etütleri, esnaf ve sanatkârlar odası, ticaret odası ve belediye kayıtlarına göre şehirde 

ticarethane sayılarında ve türlerinde büyük bir düşüş görülmüştür. 2000 yılında toplam 1100 

ticarethane sayısı, 2009 yılında 868’e düşmüştür (Altuğ, 2010:223). Bunun yanında Türkiye tuz 

üretiminin neredeyse % 70’ini tek başına karşılamaktadır. Göl çevresi tuz ve sodyum sülfat 

üretiminde 17 milyon dolara ulaşan bir ekonomik fayda getirmektedir (http://www.csb.gov.tr, 

2013:19). 

Şereflikoçhisar’da da Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi, çeşitli âdet ve uygulamalar ihtiva 

ettikleri hususiyetler bakımından İslamiyet öncesi Türk Kültürünün izlerini taşımaktadır. 

Şereflikoçhisar yöresinde gelenekler görenekler günümüzde azalma gösterse de hala eskisinden 

bazı izler taşımaktadır (Tuz Yolu Dergisi, 2015:18).  Doğum âdetlerinde öncelik anneyi korumaya 

yöneliktir. Evlilik üzerine adetler ise özellikle evliliği uğursuzluktan korumaya yönelik çabalardan 

oluşmaktadır.  Ölüm hadisesinde ölen kişinin ahirete kolay göçmesi için Yasin okunması, ölen 

kişiyi bekletmeden gömme isteği, ölü yemeği, ölen kişinin eşyalarının dağıtılması vb. bütün 

uygulamalar, ölen kişinin öbür dünyada rahat edebilmesi için yapılmaktadır. Yörede, nazara 

inanma da yoğun olarak görülür ve halk, nazardan korunmak için çeşitli yollara başvurur. 

Şereflikoçhisar, anonim halk edebiyatı yönünden de pek zengin sayılmaz. Yörede, Halk 

edebiyatının önemli türü olan ve bundan 15-20 yıl önce her çocuğun, gencin yaşlının dinleme 

imkânı bulduğu türküler, maniler, ninniler, ağıtlar, tekerlemeler, bilmeceler, masallar, efsanelerin 

yörede iyice unutulmaya yüz tuttuğu görülmektedir (Ateş, 2010:240-241). 

 

 

http://www.aktifhaber.com/
http://www.yapi.com.tr/
http://sereflikochisar-bld.gov.tr/cilemhaber/,%20(2013)
http://sereflikochisartuzgoluhaber.com/
http://bcmyo.aksaray.edu.tr/
http://www.csb.gov.tr/
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1.2.2.Şereflikoçhisar’ın İdari Ve Beledi Gelişim Seyri 

Selçuklular zamanında, Osmanlıların ilk devirlerinde ve daha önceleri ilçenin adı "Koçhisar" idi. 

Selçuklular devrinde ilçenin hemen yanındaki tepenin etrafında bir kale ve daha üstündeki tepede 

de ikinci bir kale daha bulunuyordu. “Hisar” kale; “koş” da çift (iki) demektir. "Koşhisar" çift 

kaleli şehir anlamındadır. Türkler buraya "Koçhisar" demişlerdir. Fatih’in İl Yazıcı Defterinde de 

"Koçhisar" şeklinde yazılmıştır. İlçenin "Şerefli" sıfatını almasıyla ilgili Konya Salnamesine göre 

burada Osmanlılar zamanında Şereflikoçhisar Taburu vardı ve burada oturanların çoğu Şerefli 

Aşiretinden idi, dolayısıyla şerefli unvanı bu sebeple kullanılmıştı (http://tolgaarpus.tr,2015). 

Diğer bir kaynağa göre ise; bu ünvanın Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda 

çok şehit vermesi sebebi ile Atatürk tarafından özel bir kanunla verilmiş olduğu yönündedir 

(http://mebk12.meb.gov.tr, 2013). Unvanın Atatürk tarafından verildiği yönündeki bilgiyi Türkiye 

çapında ve yerel manada pek çok araştırmacı, tarihçi ve yazar benimsemektedir (Şereflikoçhisar 

Belediye Başkanlığı, 2015). 

Ankara, Aksaray ve Konya sınırları içerisindeki Tuz Göl’ü bölgesi pek çok medeniyete ev 

sahipliği yapmıştır. Bu alanlar binlerce yıl önce sulak bir alan olma özelliğini taşımaktadır. Bu 

nedenle tarihi süreçte, hep önemli devlet ve tarım kentlerinin kurulduğu bir yer olarak tanınmıştır 

(http://www.csb.gov.tr, 2013:67) Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalar bu alanın 

5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu bilgisini ortaya çıkarmaktadır (Tuz Yolu Dergisi, 2015:11). 

Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden “güneşte kurutulmuş kiremitler” çıkarılmıştır. Bu kalıntılar 

Cilalı Taş Dönemi'nde dahi bu alana yerleşildiğini göstermektedir. Bu bölge tarih boyunca sırası 

ile Hitit, Asur, Frigya, Pers, Roma, Bizans, Abbasi, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular, 

Karamanoğlular ve Osmanlı hâkimiyeti altında kalmıştır. Bu süreçte Fatih döneminde yerleşik 

nüfus İstanbul’a zorunlu ikamete zorlanırken daha sonraki dönemlerde de benzer uygulamalar 

görülmüştür (Altuğ, 2010:234). 1077’de Süleymanşah’ın fethettiği Şereflikoçhisar, Selçuklular 

zamanında Aksaray’a bağlı bir kaza merkezi iken Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılıp Anadolu 

da tekrar beylikler döneminin başlaması ile birlikte Şereflikoçhisar da Aksaray ile beraber 

Karamanoğulları hâkimiyeti altına girmiştir. Bu dönemde Şereflikoçhisar’ın idari statüsü bir 

nahiye merkezinden ibarettir (Altuğ, 2010:139-140).  1467 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 

Osmanlı Devleti topraklarına dahil edilmiş ve genellikle Aksaray'a bağlı bir kaza durumunda 

yaşamını sürdürmüştür (Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı, 2015). 

Fatih devrine ait salnamelerde Şereflikoçhisar’ın, Karaman Vilayeti’nin 13 kazasından biri olduğu 

ve bu defterde “Evkaf-i Vilayet-i Koşhisar” şeklinde bir maddenin bulunduğu dikkat 

çekmekteyken aynı şekilde II. Beyazıt dönemine geldiğimizde de Şereflikoçhisar’ın kaza 

statüsünde olduğunu görmekteyiz. Hicri 906 ve miladi 1500 yazımlı Karaman Vilayeti Defteri’nde 

Şereflikoçhisar’ın kaza merkezi olduğu yazılmaktadır. Yavuz Sultan Selim zamanında 

Şereflikoçhisar yine Karaman Vilayeti’nin 14 kazasından biri olmakla beraber bu dönemde 

Şereflikoçhisar, Vilayet-i Karaman’ın Aksaray Livası’na bağlı bir kaza merkezidir. Aynı dönemde 

kaza merkezinin 3 mahallesi 115 hanesi varken kaza genelinde 132 mezra ve 2389 vergi mükellefi 

ile yaklaşık 10,000 civarında nüfus mevcut bulunmaktadır(Altuğ, 2010:140). 

Sultan III. Murat zamanında yine kaza statüsünde olan Şereflikoçhisar’ın bu dönemde 251 köyü 

ve mezrası varken 1869 yılına Sultan Abdülaziz dönemine gelindiğinde Şereflikoçhisar’ın kaza 

statüsünün kaldırılıp nahiye merkezi durumuna getirildiğini görülmektedir. 1891 yılında 

Şereflikoçhisar Konya Vilayeti’nin kazası durumuna getirilerek belediye ve kaymakamlık teşkilatı 

oluşturulmuştur. Diğer bir ifadeyle günümüzden 118 yıl önce bir kaza merkezinin en önemli idari 

teşkilatları olan kaymakamlık ve hizmet teşkilatı olan belediye teşkilatı bu bölgede kurulmuştur. 

Sultan II. Abdülhamit döneminde ise yine idari bir teşkilat olan askerlik şubesi açılmıştır. 1915 

yılına gelindiğinde Şereflikoçhisar’ın 109 köyü ve 34726 nüfusu mevcuttur. 1920 yılında 

Aksaray’a bağlanan Şereflikoçhisar’da, 1932 yılında ilçe merkezinde 205 hane, 3 mahalle, 105 

http://tolgaarpus.tr,2015/
http://mebk12.meb.gov.tr/
http://www.csb.gov.tr/
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köy, 38970 toplam nüfus, 1 adet ilkokul ile diğer idari resmi kurumlar mevcuttur (Altuğ, 

2010:141). 

Şereflikoçhisar TBMM’nin 2441 Sayılı Yasa’sıyla 1933 yılında bir ilçe olarak Ankara vilayetine 

bağlanmıştır(Tuz Yolu Dergisi, 2015:11). 1935 yılına gelindiğinde Ankara’nın en büyük 3. ilçe 

merkezi konumundadır. 1989 yılına kadar 94 köyü, 1 bucağı ve 3 beldesi bulunan Şereflikoçhisar 

bu tarihte yapılan idari değişiklik ile bu sayılar 47 köy ve 2 beldeye düşmüştür. Şereflikoçhisar’a 

bağlı 42 köy ve 4 beldesinde 1990 nüfus sayımında 23167 kişi yaşarken bu sayı 2000 yılında 

17045’e, 2008 yılında ise 7751’e düşmüştür (Altuğ, 2010:141). 

1930 yılında 1580 Sayılı Kanun’la düzenlenen belediye teşkilatı yapısı yerini 2005 yılında 

çıkarılan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na bırakmıştır. 5393 Sayılı Kanun 1580 Sayılı Kanun’a 

kıyasla belediye yönetimi sistemine büyük değişiklikler getirmiştir. 1983 tarih ve 3030 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Yasası’nın ardından 2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

kabul edilmiştir. Kurulmuş bulunan on altı Büyükşehir Belediyesine on dört yeni büyükşehir 

belediyesi ekleyen 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunla “Büyükşehir Belediye Kanunu” 

değiştirilmiş ve birçok önemli düzenleme getirilmiştir (Özkal Sayan, 2013:12-13). Büyükşehir 

belediyesi sınırlarında köylerin ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi ile belediyelerin hizmet 

alanı genişlemiştir (Gözler, 2013:45; Karaarslan, 2013). Bu durum Şereflikoçhisar’ın kısıtlı 

kaynaklarını artan hizmet alanlarına yetiştirebilmek için daha etkin kullanmasını gerektirmektedir.  

 

1.3. Türkiye’de Belediyelerin Görevleri Ve Şereflikoçhisar Belediyesi’nin Yürüttüğü 

Hizmetler 

Türkiye’de belediyelerin görevleri yeni çıkan yasalarla ve uluslararası anlaşmalarla her geçen gün 

daha da artmaktadır. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğini artırma ve güçlendirmeye yönelik 

adımlarla geliştirilmesi halkı kararlarda daha söz sahibi hâle getirerek hizmetleri daha ucuz ve hızlı 

hâle getirecektir. Belediyelerimizin yürüteceği hizmetler 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. 

maddesinde sayılmıştır. Her belediyenin mali imkânları ve yerel ihtiyaçları birbirinden 

farklılaşmaktadır. Bu sebeple Şereflikoçhisar’ın hizmetleri de farklı olacaktır. 

 

1.3.1.Türkiye’de Belediyelerin Görevleri 

1961 ve 1982 Anayasa’larında mali tevzin denilen ilke gereği “yerel idarelere görevleri oranınca 

gelir verilmesi” hükmü yer bulmuş olmasına rağmen belediyelere yetecek bir gelirin sağlanması 

mümkün olmamıştır. Buna rağmen belediyelerin yürütmekle sorumlu olduğu görevler 5393 sayılı 

kanunun 14. maddesinde a ve b ibareleri ile ayrılarak verilmiştir. Kanunda belirtildiği üzere bu 

görevlerin mahalli müşterek nitelik taşımaları gerekmektedir: 

“a)İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek 

öğrenim öğrenci yurtları (...); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 

üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali 

durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler”.  

“b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her 

türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 

bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu 

teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve 

gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
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başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi 

kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir”.  

 

1.3.2.Şereflikoçhisar Belediyesi’nin Yürüttüğü Hizmetler 

Ülkemizde il, ilçe (büyükşehir ilçe belediyeleri için 5216 Sayılı Kanun’da belirtilen görevlerle 

ilgili olmak üzere) ve belde belediyelerinin yürüttüğü hizmetler genel anlamda aşağıdaki gibidir 

(http://www.migm.gov.tr,  2014:63-64):  

 Belediye binaları ve tesisleri için yapılan giderler, 

 Araç ve malzeme temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,  

 Alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri,  

 İmar düzenleme, proje, eğitim ve kamuoyu yoklama giderleri,  

 Belediyenin kendi personeline ve seçilmişlerine ödenen paralar 

 Vergi, resim, harç gibi gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderler, 

 Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri giderler,  

 Belediyenin birlikte faaliyet yürüttükleri şirket ve mahalli idare birlikleri vb. üyelik 

giderleri, 

 Mezarlık korunması ve bakımı giderleri,  

 Faiz ödemeleri, borç ödemeleri ve sigorta ödemeleri,   

 İhtiyaç sahiplerine yapılan yardım, sosyal faaliyet, sanatsal etkinlik ve bilimsel girişime 

ilişkin giderler,  

 Dava takibi, icra, temsil, tören, tanıtım, avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri 

giderleri,  

 Ulusal ya da uluslararası düzeyde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılan 

ortak hizmet ve proje giderleri,  

 Şartlı bağışlarla ilgili yapılması gereken giderler, 

 Kanunla verilen görevler için diğer giderler.  

 

Bu hizmetleri genel manada yürüten Şereflikoçhisar Belediyesi dönemsel ihtiyaçlarına ve de var 

olan bütçesine göre çeşitli dönemlerde çeşitli hizmetlere para aktarmıştır. Şereflikoçhisar halkının 

genel hizmet beklentileri uzun yıllarca içme suyu sorununun çözülmesine ilişkin olmuştur. İçme 

suyu sorunu yıllarca harcama kalemi olmasının yanında ilçe halkının büyük bir çoğunluğunun 

nakliyecilik mesleğini yürütüyor olmasından ötürü nakliye tırlarının yolları sürekli bozması 

sebebiyle sürekli bir yol yapım hizmeti söz konusu olmaktadır. Şereflikoçhisar Belediyesi başkan 

yardımcısından aldığımız bilgiler doğrultusunda özellikle 2005 yılından bu yana yapılan büyük 

çaplı harcamaları aşağıdaki gibidir (Mülakat, 2015): 

 2005 yılında 25.000 metrekare asfalt atılması hizmeti, 

 2006 yılında katı atık depolama ve bertaraf edilmesi (harcaması: 4.160.000 TL) hizmeti, 

içme suyu şebeke yenileme ve 4000 ton su deposu yapımı (harcaması: 7.532.597 TL) 

hizmeti ve 6.000 metrekare asfalt atılması hizmeti, 

 2007 yılında 11.600 metrekare parke taşı hizmeti, 

 2008 yılında atık su arıtma tesisi yapımı (harcama: 17.895.737 TL) hizmeti ve 5.000 

metrekare asfalt atılması hizmeti, 

 2010 yılında belediye hizmet binası açılması (harcama: 158.400 TL)hizmeti ve 11.700 

metrekare sati kaplama hizmeti, 

  2011 yılında müze binası yapımı (harcama: 1.280.000 TL) hizmeti, 11.700 metrekare 

asfalt atımı hizmeti, 11.000 metrekare asfalt yamama hizmeti ve 4.980 metrekare bordür 

taşı hizmeti, 

http://www.migm.gov.tr/
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 2012 yılında 22.000 metrekare asfalt atımı hizmeti, 2.000 metrekare kilitli taş yapım 

hizmeti ve 1000 metrekare bordür taşı hizmeti, 

 2013 yılında meydan ve kaldırım ihalesi ile yapım (harcama:  845.000 TL) hizmeti, 

135.000 metrekare asfalt atımı hizmeti, 30.000 metrekare asfalt yamama hizmeti, kilitli taş 

11.310 metrekare kilitli taş yapım hizmeti ve 980 metrekare bordür taşı hizmeti, 

 2014 yılında 8000 ton asfalt atımı hizmeti,  15.000 metrekare asfalt yamama hizmeti,  

10.000 metrekare kilitli taş hizmeti, 3.600 metrekare bordür taşı hizmeti ve 520 metrekare 

sati kaplama hizmeti. 

 

2.Araştırma  

Bu bölümde Şereflikoçhisar halkının belediye hizmetleri önem düzeylerini ölçmek üzere yapılan 

araştırmanın “amacı, önemi, evreni, örneklemi, kapsamı, sınırlılıkları, hipotezler, metodoloji,  

analizler ve bulgular” konusunda bilgilere yer verilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

Bu çalışmada; yerel ihtiyaçları en az mali imkânla karşılamak mecburiyetinde olan Şereflikoçhisar 

belediyesine halkın hizmet önceliklerini göstermek ve bu sayede az önemsenen hizmetlere kaynak 

aktarımının en aza indirilmesine ve kaynakların etkin hizmetlere yönlendirilmesine katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. Bu şekilde Şereflikoçhisar belediyesi için bir hizmet önceliği rehberi niteliği 

taşımasıyla çalışma daha da önemli hâle gelmektedir. Her hizmet halkı memnun etmez ya da bazı 

hizmetler halkın belli bir kesimini memnun ederken diğer kesimini memnun etmeyebilir 

varsayımından hareketle, hangi hizmetler Şereflikoçhisar halkı için ya da halkın hangi kesimi için 

daha önemli olduğu sorusunun yanıtını sunmasıyla da çalışma daha önemli hâle gelmektedir.  

 

2. 2. Araştırmanın Kapsamı Ve Kısıtları 

Bu araştırmanın kapsamını; Şereflikoçhisar Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden 

yararlanan vatandaşların hizmet beklentilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. 

Ayrıca, bu çalışma Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki 18 yaş ve üstü vatandaşlar ile 

sınırlandırılmıştır.  

 

2.3.Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi 

Araştırmanın örneklem kütlesini; Şereflikoçhisar’da ikamet eden 18 yaş üstü “kadın, erkek, genç, 

yaşlı, memur, esnaf, köylü ve şehirli” tüm kesiminden halk oluşturmaktadır. Şereflikoçhisar’ın 

toplam resmi kır ve kent nüfusu 2014 verilerine göre; 33.946’dır (http://www.nufusu.com). Bu 

çerçevede anket soruları tesadüfi olarak belirlenen 750 kişiye dağıtılmış ve bunlardan 685 tanesi 

geri dönmüştür. Geri dönen anketlerden 14 tanesi eksik ya da yanlış doldurulduğu gerekçesiyle 

araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. 671 tane kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. 

Dolayısıyla anket 671 kişi üzerinden gerçekleştirilmiş olup, geri dönüş oranı yaklaşık % 90’dır.  

 

2.4. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada; bilimsel araştırmalarda başvurulan ana metotlardan iki tanesi kullanılmıştır. Öncelikle 

teorik yapıyı oluşturmak için konu ile ilgili ulusal literatür taranmış ve ikincil kaynaklardan elde 

edilen veriler kullanılmıştır. Sonrasında ise, kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuş bir anket 

kullanılmak suretiyle çalışma ile ilgili alan araştırması yapılmıştır.  

http://www.nufusu.com/
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Araştırma verisi 2015 yılı Ocak ayı içerisinde toplanılmıştır. Anketlerin dağıtılmasında ilçe 

halkının tüm kesimine (kadın, erkek, genç, yaşlı, memur, esnaf, köylü ve şehirli) ulaşılması için 

on dokuz anketör iş bölümü ve alan paylaşımı yapmıştır.  

Sorularda, "hiç önemli değil" den "çok önemli"ye doğru sıralanan ve önem düzeyini belirten Beşli 

Likert Ölçeği kullanılmıştır. Daha önce geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan ve 84 ifadeden 

oluşan bir soru formundan yararlanarak halkın hizmet öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket 

formu iki grup sorudan oluşmaktadır. Toplam 9 sorudan oluşan birinci grup sorular, ankete katılan 

halkın demografik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 75 sorudan oluşan ikinci grup 

9 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; belediyenin değerlendirilmesi ile ilgili 15 soru 

bulunmaktadır. İkinci bölümde; belediye çalışanlarının değerlendirilmesi ile ilgili 10 soru 

bulunmaktadır. Üçüncü bölümde; belediyenin çevre temizliği ve sağlığı hizmetlerinin 

değerlendirildiği 10 soru bulunmaktadır.  Dördüncü bölümde; belediyenin sosyal hizmetlerinin 

değerlendirildiği 10 soru bulunmaktadır. Beşinci bölümde; belediyenin imar ve şehircilik 

hizmetlerinin değerlendirildiği 8 soru bulunmaktadır. Altıncı bölümde; belediyenin ulaşım 

hizmetlerinin değerlendirildiği 7 soru bulunmaktadır. Yedinci bölümde; belediyenin ticari ve 

ekonomik yaşam ile alakalı hizmetlerinin değerlendirildiği 5 soru bulunmaktadır. Sekizinci 

bölümde belediyenin kültür, turizm ve sanat hizmetlerinin değerlendirildiği 6 soru bulunmaktadır. 

Dokuzuncu bölümde ise; belediyenin afet yönetimi ve güvenlik hizmetlerinin değerlendirildiği 4 

soru bulunmaktadır. Soru formlarının hazırlanması sürecinde ağırlıklı olarak Taşçı (2014) 

tarafından kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. Taşçı’nın kullandığı sorulardan bir kısmı ilçenin 

hizmet potansiyeli ve soruların halk tarafından anlaşılamayacağı düşüncesiyle çıkarılmıştır. 

Ayrıca bazı demografik sorular eklenmiştir. 

Hizmet beklentilerini ölçmeye ilişkin önermelerin seçenekleri (1) Hiç önemli değil, (2) Önemli 

değil, (3) Kararsızım, (4) Önemli,  (5) Çok önemli şeklindedir. Araştırmada elde edilen veriler 

SPSS 16.0 lisanslı yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı ”t-testi” ile analiz etmiş, ikiden fazla grup durumunda 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında “tek yönlü (oneway) anova testi” icra edilmiştir. 

Farklılığa neden olan grubun tespitinde ise “tukey testi” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 

güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

2. 5. Araştırmanın Hipotezleri 

Şereflikoçhisar’ın 18 yaş ve üzeri seçmen halkına yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın 

hipotezleri şunlardır:   

H1:Şereflikoçhisar halkının “belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteğine ilişkin önem 

düzeyi algısı” ile vatandaşların yaşları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H2:Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme 

sürecinde istekliliğine ilişkin önem düzeyi algısı” ile vatandaşların yaşları arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

H3: Şereflikoçhisar halkının “konser, eğlence ve fuar hizmetlerine ilişkin önem düzeyi 

algısı” ile vatandaşların eğitimleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

H4: Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin önem düzeyi 

algısı” ile vatandaşların cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

H5: Şereflikoçhisar halkının “belediye hizmet binalarının yeterliliğine ilişkin önem düzeyi 

algısı” ile vatandaşların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 
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H6: Şereflikoçhisar halkının “belediyenin sunduğu hizmetlerde tarafsızlığına ilişkin önem 

düzeyi algısı” ile vatandaşların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 

H7: Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti ve 

nezaketine ilişkin önem düzeyi algısı” ile vatandaşların cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark 

vardır. 

 

2.6.Araştırma Bulgularının Analizi Ve Değerlendirilmesi 

Anket yöntemi ile 671 kişiden elde edilen veriler SPSS 16.0 programıyla analiz edilmiştir. 

Öncelikle 18 yaş ve üzeri halkın demografik özelliklerine ait bulgular “frekans dağılımı” ile test 

edilmiştir. Ardından, Şereflikoçhisar halkının, belediyeden hizmet beklentileri düzeyi “frekans 

dağılımı” ile test edilmiştir. Ayrıca hazırlanan soru formlarının analizlere uygun olup olmadığını 

test etmek amacıyla “güvenilirlik analiz”i yapılmıştır. Daha sonra halkın belediyelerden hizmet 

önem düzeyi ile ilgili beklentilerinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, Şereflikoçhisarlı olup olmama 

durumları açısından anlamlı bir farklılık taşıyıp taşımadığı “t-testi ve oneway anova analizi” ile 

“ileri çoklu karşılaştırma testi tukey honestly” ile analiz edilmiştir. 

Araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde 

yaşayan vatandaşlardan ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi ışığında elde edilen bulgular 

yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayanarak yapılan analizlerin açıklama ve yorumları 

yapılmıştır. 

 

2.6.1. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada kullanılan değişkenlerin güvenilirliğinin test edilmesi için “Cronbach alfa katsayısı” 

kullanılmıştır. Cronbach alfa içi tutarlılık katsayısı 0,60- 0,80 arası gerçekleştiğinde ölçek oldukça 

güvenli anlamına gelmektedir. Bu değerin 0,80-1,00 arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede 

güvenilir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 1999:522). Çalışmanın ölçek güvenilirliği analizler 

değerlendirildiğinde “Cronbach alfa” değerinin 0,961 olduğu tespit edilmekte ve bu durumda 

ölçeğin 0.80-1,00 arası olması sebebiyle “yüksek derecede güvenilir” olduğu sonucuna 

varılmaktadır. 

 

2.6. 2. Araştırmaya Katılan Vatandaşların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Anket formunun birinci bölümünü oluşturan katılımcılara ait demografik özelliklere ait veriler 

şöyledir: Katılımcıların 433’ü (%64,5) erkek, 238’i (% 35,5) kadın çalışandan oluşmaktadır. 

Katılımcıların 119’u (% 17,7) 18-25 yaş aralığında, 190’ı (% 28.3) 26-35 yaş aralığında, 157’si           

(% 23,4) 36-45 yaş aralığında, 113’ü (% 16,8) 46-55 yaş aralığında, 71’i (% 10,6) 56-65 yaş 

aralığında ve 21’i (% 3,1) 66 yaş ve üstü yaş aralığındadır. Katılımcıların 32’si (% 4,8) okuryazar 

değil, 34’ü (% 5,1) okuryazar, 130’u (% 19,4) İlkokul mezunu, 85’i (% 12,7) Ortaokul mezunu, 

180’i (% 26,8) Lise mezunu, 66’sı (% 9,8) Ön lisans mezunu, 128’i (% 19,1) lisans mezunu, 15’i 

(% 2,2) yüksek lisans mezunu ve 1’i (% 0,1) doktora mezunudur. Katılımcıların 156’sı (% 23,2) 

çalışmıyor, 40’ı (% 6) Kısmi zamanlı çalışma, 201’i (% 30) kamu sektörü, 106’sı (% 15,8) Özel 

sektör, 168’i (% 25) ve kendi işinde çalışmaktadır. Katılımcıların 114’ü (% 17) geliri yok, 271’i          

(% 40,4) 500-1500 TL arası, 176’sı (% 26,2) 1501-2500 TL arası, 97’si (% 14,5) 2501-3500 TL 

arası, 4’ü (% 0,6) 3501-4500 TL arası ve 9’u (% 1,3) 4500 ve fazlası TL gelire sahiptirler. 
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  Tablo 1. Katılımcıların Sayısal Ve Yüzdesel Dağılımına İlişkin Bulgular 

1.Cinsiyetiniz Frekans Yüzde 6.Çalışıyorsa 

Mesleği 

Frekans Yüzde 

Kadın 238 35,5 Memur 182 27,1 

Erkek 433 64,5 İşçi 163 24,3 

Toplam 671 100,0 Çiftçi 26 3,9 

2.Yaşınız Frekans Yüzde Emekli 33 4,9 

18 -25 119 17,7 Ev Hanımı 79 11,8 

26 -35 190 28,3 Öğrenci 26 3,9 

36 -45 157 23,4 Serbest Meslek 121 18,0 

46 -55 113 16,8 Diğer 41 6,1 

56 -65 71 10,6 Toplam 671 100,0 

66 ve üzeri 21 3,1  

Toplam 671 100,0 

 

3.Eğitim Durumunuz 

 

Frekans 

 

Yüzde 

7.Şereflikoçhisar 

‘da mı 

yaşıyorsunuz? 

 

Frekans 

 

Yüzde 

Okur Yazar Değil 32 4,8 Evet 638 95,1 

Okur Yazar 34 5,1 Hayır 33 4,9 

İlkokul 130 19,4 Toplam 671 100,0 

Orta 85 12,7  

Lise 180 26,8 

Önlisans 66 9,8 

Lisans 128 19,1 

Y. Lisans 15 2,2 

Doktora 1 ,1 

Toplam 671 100,0 

4.Çalışma Durumunuz Frekans Yüzde 8.Şereflikoçhisarlı 

mısınız? 

Frekans Yüzde 
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Çalışmıyor 156 23,2 Evet 495 73,8 

Kısmi zamanlı çalışma 40 6,0 Hayır 176 26,2 

Kamu sektörü 201 30,0 Toplam 671 100,0 

Özel sektör 106 15,8    

Kendi işimde 168 25,0    

Toplam 671 100,0    

 

 

5.Gelir Durumunuz 

 

 

Frekans 

 

 

Yüzde 

9.Kaç yıldır 

Şereflikoçhisar’da 

çalışıyorsunuz? 

 

 

Frekans 

 

 

Yüzde 

Geliri yok 114 17,0 1-5 230 34,3 

500-1500 271 40,4 6-10 50 7,5 

1501-2500 176 26,2 11-15 53 7,9 

2501-3500 97 14,5 16-20 81 12,1 

3501-4500 4 ,6 21 ve üzeri 257 38,3 

4500 ve Fazlası 9 1,3 Toplam 671 100,0 

Toplam 671 100,0    

 

Katılımcıların 182’si (% 27,1) memur, 163’ü (% 24,3) işçi, 26’sı (% 3,9) çiftçi, 33’ü (% 4,9) 

Emekli, 79’u (% 11,8) ev hanımı, 26’sı (% 3,9) öğrenci, 121’i (% 18) serbest meslek ve 41’i                  

(% 6,1) diğer meslekleri yürütmektedirler. Katılımcıların 638’i (% 95,1) Şereflikoçhisar’da 

yaşamaktayken 33’ü (% 4,9) Şereflikoçhisar’da yaşamamaktadır. Katılımcılardan 495’i (% 73,8) 

Şereflikoçhisarlı olduklarını bildirirken, 176’sı (% 26,2) Şereflikoçhisar’da sadece ikamet 

ettiklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların Şereflikoçhisar’da çalışma süresi ve toplam çalışma 

süresine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; katılımcıların 230’u (% 34,3) 1-5 yıl, 50’si (% 7,5) 

6-10 yıl, 53’ü (%7,9) 11-15 yıl, 81’i (% 12,1) 16-20 yıl ve 257’si (%38,3) 21 ve üzeri yıldır 

Şereflikoçhisar’da çalışıyor olduklarını beyan etmişlerdir. 
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2.6.3. Araştırmaya Katılan Vatandaşların Sorulara Verdikleri Puan Ortalamaları 

Tablo 2: Örneklem Grubunun Belediye’de Hizmet Kalitesine Yönelik Vatandaş Önem Düzeyini Ölçmeye Yönelik 

Anket Sorularına Verilen Puanların Ortalaması 

  

 

SORULAR 

 

Kişi 

Sayısı 

 

Önem 

Düzeyi 

Ortalama 

 

 

 A. BELEDİYENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 Belediye hizmet binalarının dış görünüşü 671 3,6572 

2 Belediye hakkındaki ilk izlenim 671 3,9001 

3 Belediye hizmet binalarının yeterliliği 671 4,0179 

4 Belediye hizmet binalarına ulaşım 671 4,1177 

5 Belediye hizmet bürolarındaki eşyaların ve iletişim araçlarının kalitesi 671 3,9583 

6 Belediye hizmetlerinde kullanılan araç-gereç durumu 671 4,1222 

7 Belediyenin beklenen hizmeti güvenilir ve kusursuz bir şekilde sunması 671 4,3770 

8 Belediyenin sunduğu hizmetlerde tarafsızlığı 671 4,3756 

9 Belediye hizmetlerinin doğru ve zamanında sunulması 671 4,3830 

10 Belediyenin Şereflikoçhisar halkı ve istekleri hakkındaki bilgisi 671 4,3905 

11 Belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteği 671 4,4262 

12 Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini her şeyin üstünde tutması 671 4,4203 

13 Belediye hizmetleri ile ilgili yazışmaların doğru ve zamanında yapılması 671 4,3890 

14 Belediyenin verdiği hizmetlerde risk ve şüpheden kaçınma durumu 671 4,3279 

15 Belediye çalışanlarının sayısı ve nitelik durumu 671 4,2578 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,2080 

 B. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1 Belediye çalışanlarının dış görünüşü 671 3,9434 

2 Belediye çalışanlarının vatandaş ile iletişimi 671 4,3443 

3 Belediye çalışanlarının vatandaşa kişisel ilgi göstermesi 671 4,2921 

4 Belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti ve nezaketi 671 4,3979 

5 Belediye çalışanlarının sayısı ve bilgisinin vatandaşta güven duygusu oluşturması 671 4,3905 

6 Belediye çalışanlarının vatandaşların isteklerini anlama kabiliyeti 671 4,3994 

7 Belediye çalışanlarının sunulan hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermesi 671 4,4009 

8 Belediye çalışanlarının verilen hizmeti ilk seferde ve doğru olarak sunması 671 4,3949 

9 Belediye çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme sürecindeki istekliliği 671 4,3994 

10 Belediye çalışanlarının işe giriş çıkış ve mola saatlerine dikkat etmesi 671 4,3458 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,3308 

 C. ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE SAĞLIĞI HİZMETLERİ 

1 Şebeke suyu hizmetleri 671 4,6393 

2 Kanalizasyon hizmetleri 671 4,6915 

3 Aydınlatma hizmetleri (cadde, sokak, park ve bahçe aydınlatması vb.) 671 4,6736 

4 Katı atıkların toplanması ve tahliyesi hizmetleri (çöp, tıbbi atık vb.) 671 4,6841 

5 Temizlik hizmetleri (cadde ve sokakların yıkanması vb.) 671 4,6781 

6 İlaçlama hizmetleri (sivrisinek, larva, haşere vb.) 671 4,6557 

7 Başıboş köpek ve kedilerin toplanması ve rehabilitasyonu hizmetleri 671 4,6185 

8 Veterinerlik hizmetleri 671 4,5455 

9 Mezbaha hizmetleri 671 4,5201 

10 Cenaze ve hasta nakil hizmetleri 671 4,5678 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,6274 

 D. SOSYAL HİZMETLER 

1 Gençlik ve spor hizmetleri 671 4,3353 

2 Meslek edindirme kursları hizmetleri (bilgisayar, muhasebe, yabancı dil, dikiş, dans 

vb.) 

671 4,3651 

3 Kültür ve sanat hizmetleri 671 4,3145 

4 Nikâh hizmetleri 671 4,3204 

5 Kadın sığınma evi hizmetleri 671 4,3681 



Public Expectations in Municipal Services: Şereflikoçhisar Example 

 

 

33 

 

6 Sosyal yardım hizmetleri (barınma, yiyecek, giyim, para yardımları vb.) 671 4,4307 

7 Halk sağlığı bilgilendirme hizmetleri 671 4,4173 

8 Poliklinik hizmetleri 671 4,4426 

9 Yaşlı sağlığı ve huzurevi hizmetleri 671 4,4814 

10 Çocuk bakım ve kreş hizmetleri 671 4,4158 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,3891 

 E. İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ 

1 İmar planlama ve uygulama hizmetleri 671 4,3875 

2 Kamulaştırma hizmetleri 671 4,3800 

3 Yapı kontrol ve denetim hizmetleri 671 4,4128 

4 Yol yapım ve bakım hizmetleri 671 4,5127 

5 Kentsel dönüşüm hizmetleri 671 4,4829 

6 Yeşil alanlar ve park yapımı, bakım ve onarımı hizmetleri 671 4,5201 

7 Ağaçlandırma hizmetleri 671 4,5127 

8 Defin ve mezarlık hizmetleri 671 4,4933 

 

 

 

Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,4627 

 F. ULAŞIM HİZMETLERİ 

1 Şehirlerarası ulaşım hizmetleri (otogar) 671 4,5469 

2 Şehir içi ulaşım hizmetleri 671 4,5469 

3 Otopark hizmetleri 671 4,5291 

4 Trafik hizmetleri 671 4,5335 

5 Sinyalizasyon hizmetleri 671 4,4784 

6 Güzergâh ve durak belirleme hizmetleri 671 4,4918 

7 Yönlendirme bilgi, mahalle, cadde ve sokak hizmetleri 671 4,5127 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,5199 

 G. TİCARİ VE EKONOMİK YAŞAM 

1 Yaş sebze ve meyve hali hizmetleri 671 4,4039 

2 Semt pazarı hizmetleri 671 4,3920 

3 Hayvan pazarı hizmetleri 671 4,3487 

4 Sanayi sitesi hizmetleri 671 4,3726 

5 İş geliştirme merkezleri 671 4,3979 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,3830 

 H. KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT HİZMETLERİ 

1 Şereflikoçhisar’ın tanıtım hizmetleri 671 4,3443 

2 Restorasyon hizmetleri 671 4,3085 

3 Konser, eğlence ve fuar hizmetleri 671 4,3040 

4 Turizm hizmetleri 671 4,3353 

5 Konaklama, yemek ve alışveriş hizmetleri 671 4,3726 

6 Kültür ve sanat merkezi hizmetleri 671 4,3770 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,3402 

 İ. AFET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 

1 Zabıta hizmetleri 671 4,4844 

2 Arama kurtarma faaliyetleri 671 4,5738 

3 Yangınla mücadele ve korunma hizmetleri (itfaiye hizmetleri) 671 4,6140 

4 Mobese hizmetleri (şehir içi kamera ile görüntüleme) 671 4,6215 

 Bölüm Soruları Genel Puan Ortalaması  4,5734 

 TÜM BÖLÜMLERİN GENEL PUAN ORTALAMASI  4,4024 

NOT: Aritmetik ortalamalarda; 1,00–1,79 ”Hiç Önemli Değil”; 1,80–2,59   ”Önemli Değil”, 2,60-3,39  

“Kararsızım”, 3,40-4,19  “Önemli”, 4,20-5,00 “Çok Önemli” derecesinde değer taşıdığı kabul edilmiştir (Nartgün 

ve Menep, 2010:297). 

Tablo 2’de “anketi dolduran Şereflikoçhisar halkının” belediyeden hizmet beklentisi önemini 

ölçmeye yönelik verilen cevaplara ilişkin puanların ortalamalarına yer verilmiştir. Önem 

düzeyinin belirlenmesine ilişkin A, B, C, D, E, F, G, H ve I grubu soruların her biri kendi aralığında 

değerlendirildiğinde; her grup içerisindeki sorulara verilen cevaplardan puan ortalamasının 4,4024 
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ile 4,20-5-00 bandında gerçekleşmesi sebebiyle “çok önemli” olarak belirtildiği görülmektedir. 

Dolayısıyla sorulan sorulara verilen cevaplar baz alındığında belirtilen hizmetlerin neredeyse 

tamamının vatandaşlarca önemsendiği ve belediyece değer verilmesi gerektiği kanaati ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, değerlendirmeye “içlerinden en fazla önemseneni ve daha az önemseneni” 

şeklinde yaklaşılmasının daha ciddi katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle devam edilmiştir. 

Tüm sorular genel olarak değerlendirildiğinde; diğerlerine göre daha az önemsenen hizmet 3,6572 

puan ile “belediye hizmet binalarının dış görünüşü” olmuştur. En fazla önemsenen beş hizmet ise 

en büyüğe doğru 4,6557 puan ile İlaçlama hizmetleri (sivrisinek, larva, haşere vb.); 4,6736 ile 

aydınlatma hizmetleri (cadde, sokak, park ve bahçe aydınlatması vb.); 4,6781 ile temizlik 

hizmetleri (cadde ve sokakların yıkanması vb.); 4,6841 ile katı atıkların toplanması ve tahliyesi 

hizmetleri (çöp, tıbbi atık vb.) ve en önemli görülen hizmet ise 4,6915 puan ile kanalizasyon 

hizmetleri beklentisi olarak ortaya çıkmıştır. 

Önem düzeyinde “belediyenin değerlendirilmesi” grubunda sorulan sorulara verilen puanlar 

değerlendirildiğinde en düşük puan 3,6572 ortalama ile “belediye hizmet binalarının dış görünüşü” 

sorusuna verilen puandır. En yüksek puan ise 4,4262 ile “belediyenin vatandaşa yardımcı olma 

isteği” sorusuna verilerek daha önemsendiği gözlemlenmiştir. “Belediye çalışanlarının 

değerlendirildiği” bölümde bulunan sorulara bakıldığında ise en düşük puan 3,9434 ortalama ile 

“belediye çalışanlarının dış görünüşü” sorusuna gelmiştir. En yüksek puan ise; 4,4009 ile 

“belediye çalışanlarının sunulan hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermesi” sorusuna verilerek 

belediye çalışanlarının sunulan hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vermesinin daha önemsenerek 

beklendiği tespit edilmiştir. 

“Belediyenin çevre temizliği ve sağlığı hizmetlerinin” önem düzeyinde vatandaşlar tarafından 

verilen puanları bize vatandaşın en çok önemsediği hizmetin 4,6915 ortalama ile “kanalizasyon 

hizmetleri” olduğunu göstermektedir. İlgili C grubu sorularına ilişkin diğerlerine göre en az 

önemseneni ise 4,5201 ortalama ile “mezbaha hizmetleri” olmuştur. Belediyenin sunmuş olduğu 

“sosyal hizmetlerin” önem düzeyine ilişkin vatandaşlar tarafından verilen puanlardan en yükseğini 

4,4814 almasıyla en önemsenen hizmet olarak “yaşlı sağlığı ve huzurevi hizmetleri” ortaya 

çıkarken; daha az önemsenerek belirlenen hizmet 4,3145 puan ile “kültür ve sanat hizmetleri” dir. 

Belediyenin sunmuş olduğu “imar ve şehircilik hizmetlerinin” önem düzeyinde vatandaşlar 

tarafından verilen puanların ortalamalarında en düşük puan 4,3800 ile “kamulaştırma hizmetleri” 

sorusuna verilirken en yüksek puanı ise 4,5201 değeri ile “yeşil alanlar ve park yapımı, bakım ve 

onarımı hizmetleri” işine vermeyi uygun görmüşlerdir. Dolayısıyla yeşil alan ve parkların daha 

önemsenerek istendiği görülmektedir. Belediyenin sunmuş olduğu “ulaşım hizmetlerinin” önem 

düzeyinde vatandaşlar tarafından verilen puanların değerlendirmesini yapacak olursak, en düşük 

puan değerlendirilmesi 4,4784 ile “sinyalizasyon hizmetleri” için verilmiş ve hizmet grup soru 

içerisinde daha az önemsenen hizmet olarak ortaya çıkarken; en yüksek puan düzeyi 4,5469 ile 

hem “şehirlerarası ulaşım hizmetleri (otogar)” hem de “şehir içi ulaşım hizmetleri” soruları için 

verilmiştir. Dolayısıyla bu durum ulaşım hizmetlerine ilişkin hizmetlerin vatandaşça daha 

önemsendiğini göstermektedir. 

Belediyenin sunmuş olduğu “ticari ve ekonomik yaşam”a ilişkin hizmetlerin önem düzeyine 

vatandaşlar tarafından verilen puanların en çok olanı 4,4039 ile “yaş sebze ve meyve hali 

hizmetleri” iken;  ticari ve ekonomik yaşama ilişkin olarak sunulan hizmetlerin önem düzeyi 

değerlendirmesinde en az puan 4,3487 ile “hayvan pazarı hizmetleri “ için belirlenmiştir. 

Belediyenin sunmuş olduğu “kültür, turizm ve sanat hizmetleri” nin önem düzeyine vatandaşlar 

tarafından verilen puanların değerlendirilmesi neticesinde en düşük değeri 4,3040 ile “konser, 

eğlence ve fuar hizmetleri” hizmeti alırken en önemli görülen hizmet 4,3770 ile “kültür ve sanat 

merkezi hizmetleri” olarak görülmektedir. Belediyenin sunmuş olduğu “afet yönetimi ve 

güvenlik” hizmetlerinin önem düzeyinde vatandaşlar tarafından verilen puanlarının en düşüğünü 
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4,4844 puan ile “zabıta hizmetleri” oluştururken en önemli hizmet olarak ise 4,6215 puan ile 

“mobese hizmetleri (şehir içi kamera ile görüntüleme)” olarak benimsenmiştir. 

Dokuz gruba ayrılmış soruları kendi aralarında karşılaştırıldığında; en fazla önemsenmiş 

hizmetlerin olduğu grup 4,6274 puan ile “çevre temizliği ve sağlığı hizmetleri” iken; en az 

önemsenen ve 4,2080 puan ile değerlendirilen hizmetler ise “belediyenin değerlendirilmesi” grubu 

için geçerli olmuştur. 

 

2.6.4. Araştırmanın Hipotezlerine İlişkin Bulguların Analizi Ve Değerlendirilmesi 

Katılımcıların demografik özellikleri ile belediyeden bekledikleri hizmetlerin önem düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak incelenmiştir. 

H1:Şereflikoçhisar halkının “belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteğine ilişkin önem düzeyi 

algısı” ile vatandaşların yaşları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların yaşları ve belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteğine ilişkin önem düzeyi algısı 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan anova testi sonucu Tablo 3’te 

sunulmuştur. 

Tablo 3. Katılımcıların Yaşları Ve Belediyenin Vatandaşa Yardımcı Olma İsteğine İlişkin Önem Düzeyi Algısı 

Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Yaş n Ortalam

a 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların 

belediyenin vatandaşa 

yardımcı olma isteğine 

ilişkin önem düzeyi 

görüşleri 

18-

25 

119 4,4034 0,82667  

 

 

3,108 

 

 

 

0,009 

26-

35 

190 4,5421 0,67910 

36-

45 

157 4,3949 0,83787 

46-

55 

113 4,4071 0,63579 

56-

65 

71 4,4085 0,66714 

66 

ve 

üzeri 

21 3,9048 0,76842 

Tablo 3’e göre katılımcıların, yaşları ve belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteğine ilişkin önem 

düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir farklılık tespit edilmiştir. Tablo 3 

incelendiğinde F=3,108 ve P=0,009 olarak bulunmuştur. H1 hipotezi kabul edilmiştir. Tukey HSD 

testi sonuçlarına göre bu önermeye en fazla katılanlar yaşı 26-35 arasında olanlarken, en az 

katılanlar yaşı 66 ve üzeri olanlar olduğu  görülmektedir. Gençlerin çoğunlukla katılmalarının 

sebebi değişen dünyada belediyeden daha iyi hizmet beklemeleri olabilirken, en az katılanların 66 

yaş ve üzeri olmasının sebebi olarak ise yaşlılara zaten yaşlı olmaları sebebiyle saygı gösterilmesi 

ve belediye ile çok fazla iletişimlerinin olmaması düşünülmektedir.  
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H2:Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme sürecinde 

istekliliğine ilişkin önem düzeyi algısı” ile vatandaşların yaşları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların yaşları ve belediye çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme sürecinde 

istekliliğine ilişkin önem düzeyi algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan 

anova testi sonucu Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Katılımcıların Yaşları Ve Belediye Çalışanlarının Vatandaşların Sorunlarını Çözme Sürecinde İstekliliğine 

İlişkin Önem Düzeyi Algısı Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Yaş n Ortalam

a 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların belediye 

çalışanlarının 

vatandaşların sorunlarını 

çözme sürecinde 

istekliliğine ilişkin önem 

düzeyi görüşleri 

18-

25 

119 4,3697 0,85237  

 

 

 

2,410 

 

 

 

 

0,035 

26-

35 

190 4,5053 0,74711 

36-

45 

157 4,3949 0,93204 

46-

55 

113 4,4159 0,70363 

56-

65 

71 4,2958 0,81756 

66 

ve 

üzeri 

21 3,9048 1,04426 

 

Tablo 4’e göre katılımcıların, yaşları ve belediye çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme 

sürecinde istekliliğine ilişkin önem düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir 

farklılık tespit edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde F=2,410 ve P=0,035 olarak bulunmuştur. H2 

hipotezi kabul edilmiştir. Tukey HSD testi sonuçlarına göre bu önermeye en fazla katılanlar yaşı 

26-35 arasında olanlarken, en az katılanlar yaşı 66 ve üzeri olanlar olduğu  görülmektedir. 26-35 

yaş arası kimseler genelde belli bir eğitim seviyesine ulaşmış ve belirli bir eğitim almış kimseler 

olmaları sebebiyle daha iyi hizmet beklemeleri sözkonusu olabilecektir. En az katılanların 66 yaş 

ve üzeri olmasının sebebi olarak ise  yaşlıların belediyeden hizmet alma ihtiyaçları olduğunda yaşlı 

olmaları sebebiyle özel olarak ilgilenilmesi olduğu düşünülmektedir.  

H3: Şereflikoçhisar halkının “konser, eğlence ve fuar hizmetlerine ilişkin önem düzeyi algısı” ile 

vatandaşların eğitimleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların eğitimleri ve konser, eğlence ve fuar hizmetlerine ilişkin önem düzeyi algısı 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan anova testi sonucu Tablo 5’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 5. Katılımcıların Eğitimleri Ve Konser, Eğlence Ve Fuar Hizmetlerine İlişkin Önem Düzeyi Algısı Arasındaki 

İlişkinin Dağılımı 

Belediye 

Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Eğitim 

Durumu 

n Ortalam

a 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların 

konser, eğlence ve 

fuar hizmetlerine 

ilişkin görüşleri 

Okur Yazar 

Değil 

32 3,8438 1,08090  

 

 

 

 

2,011 

 

 

 

 

 

0,043 

Okur Yazar 34 4,1471 0,95766 

İlkokul 130 4,2923 0,78203 

Orta 85 4,4824 0,66569 

Lise 180 4,3000 0,92089 

Önlisans 66 4,4697 0,84525 

Lisans 128 4,2578 1,06665 

Y. Lisans 15 4,4000 0,91026 

Doktora 1 5,0000 . 

Tablo 5’de göre katılımcıların, eğitimleri ve konser, eğlence ve fuar hizmetlerine ilişkin önem 

düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir farklılık tespit edilmiştir. Tablo 5 

incelendiğinde F=2,011ve P=0,043 olarak bulunmuştur. H3 hipotezi kabul edilmiştir. Tukey HSD 

testi sonuçlarına göre bu önermeye en fazla katılanlar doktora yapanlar ve orta okul 

mezunlarıyken, en az katılanların okur yazar durumda olmayanlar olduğu  görülmektedir. Okur 

yazar durumda olan kimseler genelde konser, eylence ve fuar hizmetlerini bir ihtiyaç olarak 

görmemekte, ilgi duymamakta ve kendisine bir katkı sağlamayacağını düşünmektedirler. Ayrıca 

okur yazar durumda olanların çoğunlukla yaşlılar olduğu düşünüldüğünde bu kimselerin böyle 

hizmetlere değer vermesi beklenemeyecektir.  

H4: Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin önem düzeyi algısı” 

ile vatandaşların cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların cinsiyetleri ve belediye çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin önem düzeyi algısı 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucu Tablo 6’da 

sunulmuştur. 
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Tablo 6. Katılımcıların Cinsiyetleri Ve Belediye Çalışanlarının Dış Görünüşüne İlişkin Önem Düzeyi Algısı 

Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Cinsiyet n Ortalama 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların belediye 

çalışanlarının dış 

görünüşüne ilişkin 

görüşleri 

Erkek 238 3,8277 1,17989  

3,375 

 

0,050 Kadın 433 4,0069 1,10027 

Tablo 6’da göre katılımcıların, cinsiyetleri ve belediye çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin önem 

düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir farklılık tespit edilmiştir. Tablo 6 

incelendiğinde F=3,375 ve P=0,050 olarak bulunmuştur. H4 hipotezi kabul edilmiştir. Belediye 

çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin önem düzeyi kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olmuştur. 

Kadınlar yapıları itibariyle görüntüye özen gösteren bir özellik taşımaktadırlar. Bu nedenle dış 

görünüşü önemsemekte ve iyi olmasını beklemektedirler. Erkekler ise doğal yapıları gereği böyle 

bir şeye ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu nedenle böyle bir farkın olduğu düşünülmektedir. 

H5: Şereflikoçhisar halkının “belediye hizmet binalarının yeterliliğine ilişkin önem düzeyi algısı” 

ile vatandaşların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları ve belediye hizmet binalarının yeterliliğine ilişkin 

önem düzeyi algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucu 

Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Katılımcıların Şereflikoçhisarlı Olup Olmamaları Ve Belediye Hizmet Binalarının Yeterliliğine İlişkin Önem 

Düzeyi Algısı Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye 

Hizmetlerine İlişkin 

İfadeler 

Şereflikoçhisa

rlı mısınız? 

n Ortalam

a 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi 

(P) 

Katılımcıların 

belediye hizmet 

binalarının 

yeterliliğine ilişkin 

görüşleri 

Evet 49

5 

4,0768 1,02310  

7,07

1 

 

0,022 

Hayır 17

6 

3,8523 1,13681 

Tablo 7’de göre katılımcıların, Şereflikoçhisarlı olup olmamaları ve belediye hizmet binalarının 

yeterliliğine ilişkin önem düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir farklılık tespit 

edilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde F=7,071 ve P=0,022 olarak bulunmuştur. H5 hipotezi kabul 

edilmiştir. Belediye hizmet binalarının yeterliliği Şereflikoçhisarlı olanlar için daha önemli 

görülmektedir. Şereflikoçhisarlılar o yörenin insanı olduklarından kendilerine hizmet eden ve 

edecek olan hizmet alanlarının yeterli olmasını ve her ihtiyacına cevap vermesini 

beklemektedirler. Ancak Şereflikoçhisarlı olmayanlar çoğunlukla o mahalde geçici ikamet eden 

insanlar olmaları ve Şereflikoçhisar’daki iyileşmelere memleketlerindeki kadar önem vermemeleri 

söz konusu olabilmektedir. Ayrıca Şereflikoçhisarlı olanlar belediyelerinin işlevsel olarak hizmet 

sunmasından kıvanç duyma duygusuyla tatmin yaşayabileceklerken Şereflikoçhisarlı olmayanlar 

için ihtiyaçların karşılanıyor olması yetecektir diye düşünülmektedir. 
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H6: Şereflikoçhisar halkının “belediyenin sunduğu hizmetlerde tarafsızlığına ilişkin önem düzeyi 

algısı” ile vatandaşların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların Şereflikoçhisarlı olup olmamaları ve belediyenin sunduğu hizmetlerde 

tarafsızlığına ilişkin önem düzeyi algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

yapılan t-testi sonucu Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Katılımcıların Şereflikoçhisarlı Olup Olmamaları Ve Belediyenin Sunduğu Hizmetlerde Tarafsızlığına İlişkin 

Önem Düzeyi Algısı Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye 

Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Şereflikoçhisarlı 

mısınız? 

n Ortalama 

(x̅) 

Standart 

Sapma (Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların 

belediyenin 

sunduğu 

hizmetlerde 

tarafsızlığına ilişkin 

görüşleri 

Evet 

 

495 4,3354 0,81773  

0,73

3 

 

0,031 

Hayır 176 4,4886 0,78550 

Tablo 8’de göre katılımcıların, Şereflikoçhisarlı olup olmamaları ve belediyenin sunduğu 

hizmetlerde tarafsızlığına ilişkin önem düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir 

farklılık tespit edilmiştir. Tablo 8 incelendiğinde F=0,733 ve P=0,031 olarak bulunmuştur. H6 

hipotezi kabul edilmiştir. Belediyenin sunduğu hizmetlerde tarafsızlığı Şereflikoçhisarlı 

olmayanlar için daha önemli görülmektedir. Şereflikoçhisarlı olmayanlar yabancı olarak ikamet 

ettikleri bir alanda tarafsız bir hizmet beklemektedirler. Bunun sebebi çoğunlukla ihtiyaçlarında 

kurumdan bir tanıdıklarının olmamasıdır. Bu durum haklarını ararken bir güvensizlik 

yaratmaktadır. Bu nedenle tanıdıkları olmayan bir yerde doğrudan eşit hizmet almayı tercih 

edeceklerdir. Çünkü Şereflikoçhisarlı olan birisi tanıdıkları vasıtasıyla elbette ki hizmetleri istediği 

zaman ve daha rahat bir şekilde alabileceklerdir.  Bu nedenle Şereflikoçhisarlı olmayanlar 

belediyeden o yörenin yerleşik halkı olmaksızın aynı hizmetleri eşit bir şekilde almak 

isteyeceklerdir şeklinde düşünülmektedir. 

H7: Şereflikoçhisar halkının “belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti ve nezaketine 

ilişkin önem düzeyi algısı” ile vatandaşların cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Katılımcıların cinsiyetleri ve belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti ve nezaketine 

ilişkin önem düzeyi algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan t-testi 

sonucu Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Katılımcıların Cinsiyetleri Ve Belediye Çalışanlarının Vatandaşa Karşı Samimiyeti Ve Nezaketine İlişkin 

Önem Düzeyi Algısı Arasındaki İlişkinin Dağılımı 

Belediye Hizmetlerine 

İlişkin İfadeler 

Cinsiyetiniz n Ortalama 

(x̅) 

Standart 

Sapma 

(Ss) 

F Önem 

Düzeyi (P) 

Katılımcıların belediye 

çalışanlarının vatandaşa 

karşı samimiyeti ve 

nezaketine ilişkin 

görüşleri 

Erkek 238 4,4244 0,80121  

0,009 

 

0,531 Kadın 433 4,3834 0,81701 
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Tablo 9’da göre katılımcıların, cinsiyetleri ve belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti 

ve nezaketine ilişkin önem düzeyi algısı arasında p<0.05 önem derecesine göre bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Tablo 9 incelendiğinde F=0,009 ve P=0,531 olarak bulunmuştur. H7 hipotezi red 

edilmiştir. Bu konuda cinsiyetler arasında ortak br kanaat olduğu görülmektedir. 

3.Sonuç Ve Öneriler 

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun erkek ve çoğunluğun 26-35 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Çalışmaya dahil olanların çoğunluğunu ise İlkokul, Lise ve Lisans mezunlarının 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya en fazla kamu sektöründen katılım olmuştur. En çok anket 

dolduran kişiler memurlar olmuştur. Katılımcıların genel gelir durumuna bakıldığında ise 

çoğunluğunun 500-1500 arası ücret alanlardan oluştuğu görülmektedir. Katılan hemen hemen her 

dört kişiden üçü Şereflikoçhisarlı’dır. 

Çalışmada; belediyenin yürüttüğü hizmetler dokuz ayrı grupta 75 soruyla halka yöneltilmiştir. 

Verilen cevapların öncelikle önemlilik durumu analiz edilmiş ve ardından ilgili hizmetlerin 

bazılarına hipotez uygulanmıştır. İlgili hizmetlerin halk tarafından önemlilik durumuna 

bakıldığında genel olarak en önem verilen hizmetler “çevre temizliği ve sağlığı hizmetleri”dir. “C 

Grubu” sorularla ölçülen bu grup hizmetlerden halkın en önemseyerek beklediği ve belediyelerin 

en önemseyerek yapması gereken hizmetler “şebeke suyu hizmetleri, kanalizasyon hizmetleri, 

aydınlatma hizmetleri (cadde, sokak, park ve bahçe aydınlatması vb.), katı atıkların toplanması ve 

tahliyesi hizmetleri (çöp, tıbbi atık vb.), temizlik hizmetleri (cadde ve sokakların yıkanması vb.), 

ilaçlama hizmetleri (sivrisinek, larva, haşere vb.), başıboş köpek ve kedilerin toplanması ve 

rehabilitasyonu hizmetleri”dir.  

Diğer yandan Şereflikoçhisarlılar için diğerlerine kıyasla daha az önem verdiği hizmetler ise; “A 

Grubu “belediyenin değerlendirilmesi” soruları içerisinde verilmiştir. Bulgularda halkın “belediye 

hizmet binalarının dış görünüşü, belediye hakkındaki ilk izlenim, belediye hizmet bürolarındaki 

eşyaların ve iletişim araçlarının kalitesi, belediye hizmet binalarının yeterliliği, belediye hizmet 

binalarına ulaşım ve belediye hizmetlerinde kullanılan araç-gereç durumu” gibi hizmetleri daha az 

önemsediği görülmektedir. 

Tüm anket soruları değerlendirildiğinde belediyeden önemsenerek beklenen diğer bazı hizmetler 

ise; “belediyenin vatandaşa yardımcı olma isteği, belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini 

her şeyin üstünde tutması, belediye çalışanlarının sunulan hizmetler hakkında vatandaşa bilgi 

vermesi, sosyal yardım hizmetleri (barınma, yiyecek, giyim, para yardımları vb.), yaşlı sağlığı ve 

huzurevi hizmetleri, yaşlı sağlığı ve huzurevi hizmetleri, çocuk bakım ve kreş hizmetleri, yol 

yapım ve bakım hizmetleri, yeşil alanlar ve park yapımı, bakım ve onarımı hizmetleri, 

ağaçlandırma hizmetleri, şehirlerarası ulaşım hizmetleri (otogar) ve şehir içi ulaşım hizmetleri”dir. 

Hipotezlere ilişkin durum değerlendirildiğinde ise 7 hipotezden 6’sı kabul edilmiş ve 1 tanesi 

reddedilmiştir. Belediye’nin vatandaşlara yardımcı olma isteğine ilişkin önem düzeyi algısı 

vatandaşların yaşlarına göre değişmektedir. Dolayısıyla 26-35 yaş arası insanlar bunu önemli 

bulurlarken 66 yaş ve üzeri vatandaşlar bunu daha az önemli bulmuşlardır. Bunun sebebinin 

gençlerin kamu yönetim sisteminden daha fazla şey beklemesi ve dünya ölçeğinde hizmet bazlı 

değişimleri takip etmeleri olduğunu düşünülmektedir Şereflikoçhisar halkının belediye 

çalışanlarının vatandaşların sorunlarını çözme sürecinde istekliliğine ilişkin beklentileri 

değerlendirildiğinde 26-35 yaş arası insanların bu konuda belediye personelinin daha istekli olması 

gerektiğini düşünürken 66 yaş ve üzeri vatandaşların bu konuya daha az önem verdikleri 

görülmektedir. Bunun sebebinin yaşlı kesim olarak değerlendirebileceğimiz 66 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın yaşlı olmaları sebebiyle belediyeden daha fazla saygı ve daha iyi hizmet 

görmeleri olduğu düşünülmektedir. 
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Şereflikoçhisar halkının konser, eğlence ve fuar hizmetlerine ilişkin önem beklentileri 

değerlendirildiğinde bu tür hizmetleri önemli görenlerin eğitim seviyesi yüksek olanlar olduğu 

görülmekteyken sadece okuma yazma bilenlerin böyle bir hizmeti önemseyerek beklemedikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla eğitim seviyesi yüksek olan vatandaşların sosyal etkinlikleri 

önemsemelerinin kültür seviyelerinin bunu gerektiriyor olduğu düşünülmektedir. Belediye 

çalışanlarının dış görünüşüne ilişkin beklentiye baktığımızda kadınların erkeklerden daha fazla bu 

konuda beklentide olmalarının sebebi olarak, kadınların tertip düzen konusuna daha önem veren 

ve daha dikkat eden tarafları olduğu düşünülmektedir. 

Belediye hizmet binalarının yeterliliğine ilişkin duruma bakıldığında Şereflikoçhisarlıların bu 

konuya daha önem vermeleri söz konusudur. Bunun sebebinin Şereflikoçhisarlıların o yönenin 

yerleşik halkı olmaları sebebiyle belediyenin kendilerine daha iyi hizmet sunmasını beklerken 

Şereflikoçhisarlı olmayanların bu şehirdeki yaşantısının geçici olması sebebi ile beklentilerinin 

daha düşük düzeyde olduğu düşünülmektedir. Şereflikoçhisarlı olmayanlar belediyenin sunduğu 

hizmetlerde tarafsızlığını korumasını daha önemseyerek bekledikleri görülmektedir. Bunun 

sebebinin hemşerilik kültürünün bir ayrıcalık getirebileceği ihtimalinin hakim olmasında yattığı 

düşünülmektedir.  

Belediye çalışanlarının vatandaşa karşı samimiyeti ve nezaketi ile cinsiyet arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde kadınlar ve erkekler için bu konuda anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Dolayısıyla vatandaşların cinsiyetine özel böyle bir algısının olmaması genel bir kanaatin 

olduğunun göstergesidir. 

Çalışma içeriğinde bulgular daha detaylı olarak verilmiş olduğundan sonuç kısmında bulgular bu 

şekilde özetlenmiştir. Belediyelerin hizmet sunumuna ilişkin olarak öneride bulunmak gerekirse 

belediyelerin üniversitelerle dirsek temasında hareket ederek personelinden faydalanması “halk 

ihtiyaçlarını tespit etmesi ve projeler geliştirmesi” açısından fayda sağlayacaktır. Bu konuda yeni 

yapılacak çalışmanın açık uçlu sorular ile yapılması halkın belediyece öngörülemeyen 

ihtiyaçlarının da ortaya çıkarılmasında katkı sağlayacaktır. Devlet ile halk arasında kurulan 

belediye köprüsünü sağlam inşa etmek halkla devlet arasındaki buzları eritecek ve devlet ile millet 

birlikteliği mümkün kılınabilecektir. 
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AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN FELȂTUN BEY İLE RȂKIM EFENDİ ADLI 

ROMANINDA FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ  

                                                                                                                   Ali YAĞLI 

Öz                                                                                                                  

Bu çalışma analitik okuma neticesinde oluşturulmuş karakter analizine dayanmaktadır. Yazarın romanında ele aldığı 

karakterler doğrudan değerlendirilerek, tamamen öznel bir yaklaşım sergilenmeye çalışılmıştır. Böyle bir önermeden 

hareketle Ahmet Mithat Efendi’nin Fransız dili ve kültürüne bakışı ve Türk toplumuna etkisi edebiyat-sosyoloji 

bağlamında gösterilmeye çalışılmıştır. Tanzimat’ın ilânından sonra Batılı romanların dilimize çevrilmesiyle ve 

benzerlerinin yazılmasıyla başlayan süreç daha sonra yerini yerli eserlere bırakmıştır. Bu devirde halkı sosyal ve edebî 

alanlardaki Batılı değişikliklere hazırlamak için edebiyatın her türünde eserler veren en önemli yazarlarımızdan biri 

de Ahmet Mithat Efendi’dir. Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı romanında, yazar sadece Doğu ile Batı kültürünü 

karşılaştırmaz, aynı zamanda Râkım Efendi’yle temsil ettiği çalışkanlık ve dürüstlüğü, Felâtun Bey ile de tembelliği, 

israfı ve alafrangalığı karşılaştırır. Batılıların Osmanlı-Türk gencini iyi tanımamaları ve ona önyargıyla bakmalarını 

yazar, Rȃkım Efendi’ye yüklediği ahlȃkî, kültürel ve manevî değerlerle değiştirir. Yazar, Polini ve Ziglas ailesinde ki 

Fransız aşçı kadın üzerinden de Batılı kadınları eleştirirken, Canan üzerinden de Doğulu kadınları över.  

Anahtar Kelimeler: Ahmet Mithat Efendi, Felȃtun Bey, Rȃkım Efendi, Fransız Dili ve Kültürü 

 

 

TRACE OF FRENCH LANGUAGE AND CULTURE IN AHMET MİTHAT EFENDİ’S 

“FELȂTUN BEY İLE RȂKIM EFENDİ” 

Abstract 

This study was established as a result of analitical reading and based on character analysis. The characters in the novel 

were evaluated directly and a complete subjective approach was presented. Depending upon such a proposition, the 

effect of A.Mithad Efendi’s view to French language and culture and  to Turkish society was tried to be presented. 

After the proclamation of reforms, the era that began with the translation of western novels into our language and 

written of similar ones left its place into new works. Ahmet Mithat Efendi was one of the most important writers of 

this era who had produced every kind of novel to prepare the society for social and literary amendments. In his novel 

“Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi” he not only compared the western and  the eastern culture but also hardworking and 

honesty with Rȃkım Efendi; laziness, squandering and westernism with Felȃtun Bey. Writer had changed the prejudice 

of the western society about Ottoman Turkish guys with the ethical, cultural and spiritual values. While the writer was 

criticizing western women with Polini and French female cook in Ziglas family, he also praised the eastern women 

with Canan.  

Key Words: Ahmet Mithat Efendi, Felȃtun Bey, Rȃkım Efendi,  French Language and Culture 
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Giriş 

Tanzimat döneminde Avrupa ülkeleri arasında siyasî, askerî, ticarî ve kültürel alanlarda en çok 

Fransa’yla ilişkilerimiz olmuştur. Bu dönemde Batılı edebî türler arasında yazarlarımız en çok 

romanı benimsemişlerdir. Batılı örneklerinin dilimize çevrilmesiyle başlayan süreç, bir süre sonra 

yerini benzerlerinin yazılmasına bırakır. Ahmet Mithat Efendi romanı tanımayan, halk 

hikȃyeleriyle büyümüş toplumdan roman okuru çıkarmanın gayreti içerisinde ilk romanlarını 

yazar. Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi, yazarın okuyucusunu eğlendirirken eğittiği, dönemin sosyal 

sorunlarından biri olan alafranga ve miras-yedi tipleri eleştirdiği bir romanıdır. Ahmet Mithat’ın 

romanda ele aldığı temel zıtlık Felȃtun Bey ile Rakım Efendi’nin “temsil ettikleri tembellik ve 

israf ile çalışkanlık ve tutumluluk arasındadır. Yazarın gözünde Batılılaşmanın beraberinde 

getirdiği tüketim ekonomisine kendini kaptıranlara en iyi örnektir”(Moran,1998, s.39). Alafranga 

giyinmek, Beyoğlu’nda eğlenmek ve gösteriş yapmak züppe tipi temsil eden Felȃtun Bey’in hayat 

felsefesini oluşturmaktadır. Bu yüzden romandaki olaylar genellikle Beyoğlu ve çevresinde geçer. 

Bu dönemde Beyoğlu Batılıların ikamet için tercih ettikleri bir semttir. Kafeler, sinemalar, 

tiyatrolar, eğlence mekȃnları, mağazalar, vitrinlerdeki Batılı kıyafetleriyle Beyoğlu âdeta Avrupaî 

bir şehre benzemektedir. Ahmet Mithat Efendi gibi diğer Tanzimat Edebiyatı yazarları da Batı 

medeniyetini genellikle şu üç vȃsıta ile tanımışlardır: “Bunlar kitaplarda okunan Avrupa, 

seyyahların, ekalliyetlerin ve Batıya özenen Türklerin İstanbul’da, bilhassa Beyoğlu’nda 

yaşadıkları Avrupa, bir de seyahat, tahsil v.s. vesilelerle bizzat görülüp tanınan Avrupa”(Okay, 

1989, s.20). Ahmet Mithat Efendi bu üç aşamayı da yaşamış bir yazar olarak romanları aracılığıyla 

okuyucusunu Batı kültürü, ahlȃkı ve medeniyeti konusunda aydınlatmaya çalışmıştır. Yazar çoğu 

romanlarında yanlış Batılılaşmanın karşısında etkin fikirler üreterek hem Osmanlı-Türk 

kimliğiyle, hem de Müslüman kalınarak Batılılaşabilmenin mümkün olduğunu gösterir. Türk 

edebiyatında birçok yazarın eserlerine konu teşkil eden Batılılaşma hastalığına çareyi teknik ve 

bilimde Avrupalı, ahlȃken de Doğulu kalmakta bulmuştur.  

1.Karakter isim ilişkisi 

Ahmet Mithat Efendi romanlarında geçen kahramanlara isim seçerken rastgele bir isimden ziyade 

o isimi taşıyan kişinin özellikleriyle ismi bağdaştırmaya çalışır. Yazar, Felȃtun Bey’deki kişilik 

değişimini, onun Fransız dili ve kültürüne olan aşırı hayranlığını eflatun (mor) a dönüşmüş bir tip 

değişimi olarak gördüğü için roman kahramanına Felâtun Bey demiştir. Farklı bir açıdan 

baktığımızda mavi, kırmızı ve beyazın karışımından elde edilen eflatun’un Fransız bayrağının üç 

rengini ve kültürünü temsil ettiğini görmekteyiz. Ayrıca eflatun insan hayatında sonradan 

oluşabilecek zenginliği, ihtişamı simgeleyen suni ve soğuk bir renk olduğu için Felȃtun Bey 

ismiyle de örtüşmektedir. Mor ya da eflatun rengi aynı zamanda farkındalığın ve bilincin de 

rengidir. Altıncı çakranın, egonun ya da üçüncü gözün rengi de mordur. “Mor eskiden beri ihtişam 

ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. (…) Menekşe rengi de denilir.  Mor renginin ruhsal 

esenlik ve sonsuzluk ile ilgili olduğu düşünülür. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından insanların 

bilinçaltını korkuttuğu saptanmıştır” (Sivri, 2008, s.50).  

Ahmet Mithat Efendi romanın ilk bölümünde Felâtun Bey’in Fransız kültüründe var olan isimlerin 

baş harflerini marka olarak kullanma modasına olan tutkusunu gösterir. Bir diğer ismi de Ahmet 

olan Felâtun Bey isminin A harfini ve Felȃtun’a Fransızca karşılık olarak Platon kelimesinin P 

harfini kendi markası olarak satın aldığı kitaplara koydurur. Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi’deki 

Canan adlı cariyeyi Rȃkım Efendi gönülden sevdiği için yazar buna ‘gönül verilmiş kadın’ 

anlamına Canan adını vermiştir. Rakım Efendi ismini ise hesap kitap bilen, çalışkan anlamında 

kullanmıştır. Felâtun Bey’in babası Mustafa Bey’e aşırı merakından dolayı Mustafa Merâki Efendi 

demiştir. Jön Türk adlı romandaki Gazanfer Bey eşinin okuma yazma bilmemesinden dolayı çok 

ah çeker ve kızı olursa adını Ahdiye koyup okutacağına dair söz verir. Aynı romanda Ceylan güzel 

ve duygusal bir kızdır fakat yetiştirilme tarzı onu feminist bir kadın haline getirmiştir. Fransızca 
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da isminin karşılığı olarak gördüğü ‘la biche’i tercih etmektedir. Ceylan; genellikle dişi geyik, 

maral, mecaz anlamda ise kibarlığa özenen kadın, nazeninliğe özenen kenarın dilberi (Saraç, 

1976, s.129) anlamında kullanılır. Ancak Ceylan isminin Fransızca karşılığı ‘la Gazelle’ dir. 

Roman kahramanı bu ayrımın pek farkında olmadan muhtemelen kendisine karakter olarak uygun 

olan ‘la biche’ ismini seçmiştir. Yeryüzünde Bir Melek’teki Şefik, ismine uygun şefkatli, sevecen, 

çalışkan bir delikanlıdır. Şefik’in sevgilisi Raziye de babasının kendisini bir başka adamla 

evlendirmesine karşı çıkamaz. İsmine uygun olarak bu olaya rıza gösterir. Paris’te Bir Türk’teki 

Nasuh, halis, temiz, öğrenmeye meraklı anlamına gelir ve bazı özellikleriyle de Râkım Efendi’ye 

benzer. Ahmet Mithat Efendi’nin toplumda kabul gören Rakım Efendi ve Nasuh’a benzeyen ideal 

Osmanlı tiplerini şu romanlarında da görebiliriz: 

             “Necati Efendi Vah 1882, Subhi Bey Ȃcȃib-i Ȃlem 1882, Şinasi Bey Bahtiyarlık 

1885, Vahdeti Para 1887, Mustafa Kamereddin Demir Bey 1888, Ahmed Metin 

Bey Ahmed Metin ve Şirzad 1892, Rȃsih Efendi Taaffüf 1895, Abdullah Nahifi 

Mesȃil-i Muğlȃka 1898, Nurullah Bey Jön Türk 1910” (Okay, 1989, s.395).  

 Bu romanlardaki şahıslar aldıkları aile terbiyesi, eğitimleri ve çalışkanlıklarıyla çevrelerinde 

sevilen ve saygı duyulan birer kişi olurlar. Alafranga hayatın alışkanlıklardan uzak dururlar. Aşk 

konusunda sevdikleri kızları aldatmazlar onlara karşı duygularında dürüsttürler. Çoğu kez onlarla 

evlenip mutlu yuva kurarlar. Hepsi de Batı kültürünü çok iyi tanır ve Fransızcanın yanı sıra birkaç 

dil bilirler.     

1.1. Mustafa Merakî Efendi 

Ahmet Mithat, romanın birinci bölümünde Felâtun Bey’in babası Mustafa Merâkî Efendi’nin 

sosyal çevresi ve aile ilişkilerinden bahseder. Eşinin ölümünden sonra Merâkî Efendi alafranga bir 

hayat yaşamak için Üsküdar Anadolu yakasındaki evini satarak Beyoğlu’nda yaptırdığı bir eve 

taşınır. Bu semt Ahmet Mithat Efendi’nin yaşadığı yıllarda Batılı anlamda yeniliklerin ortaya 

çıktığı, Avrupa malları satan mağazaları, yabancı dilde kitap ve dergilerin basıldığı ve satıldığı 

yayın evleri, tiyatro ve eğlence yerleriyle İstanbul’un çok renkli bir tarafını gösterir. Bu yüzden 

Beyoğlu, Felȃtun Bey ve babası için Batılı hayat tarzını yaşayabilecekleri adeta küçük bir Paris 

olur. Babası onu iyi bir eğitim alması için rüştiye mektebine verir. Ayrıca Fransız dili ve kültürüne 

vakıf olabilmesi için de özel bir Fransız hoca tutar. Mustafa Merâkî Efendi eğitim görmüş bir adam 

olmadığından oğlunun sadece mektebe gitmesini ve Fransız hocasının eve gelip ders vermesini bir 

çocuğun eğitimi için yeterli görmektedir. Alafrangalığın gereği yeni evinin eşyalarını da batılı 

tarzda değiştiren Merâkî Efendi evinin işleri ve çocukların bakımı için de biri Ermeni diğeri Rum 

iki hizmetçi tutar. Küçük kızı Mihriban bu hizmetçiler elinde şekillenir ve ailede kültürel bir 

yozlaşmayı da beraberinde getirir. Yazar, Merâki Efendi’nin karakterinde var olan merakına da 

romanın ilk bölümünde eleştirel yaklaşır. Merâki lakabı kendisine sonradan verilmiş bu adamın 

“bazı garaib-i ahvali olup meselâ kendi hanesinde mükemmel taamı durur iken bazı akşamlar gidip 

Beyoğlu’nda bir bakkal dükkânında çiroz ve zeytin gibi şeylerle akşam taamı etmesine ahbabı 

itiraz ettikçe, “Ne yapayım, merakımdan”der” (Mithat,1998, s.4). Merâkî Efendi öldükten sonra 

oğlu Felâtun Bey babasından kalan mirası Beyoğlu’nda tüketir. Aslında yazar, Mustafa Merâki 

Efendi’yi ailede çocuk eğitiminin önemine dikkat çekebilmek ve alafranga bir hayata duyulan 

merakın bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirebileceğini okuyucuya göstermek için romana 

dâhil etmiştir. Merâki Efendi manevi zevklerini alafranga hayat ta bulabileceğini sandığı için 

alaturkalıktan bu hayat tarzına geçer. Eğitim görmüş kültürlü bir kişi olmadığı için alafrangalığı 

görerek taklit yoluyla benimsemiştir. 

1.2.Felȃtun Bey’in Alafranga Tutkusu 

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat dönemindeki yanlış Batılılaşmayı, Fransız hayranı, kişilik sorunu 

yaşayan, alafranga bir tip olan Felȃtun Bey aracılığıyla okuyucusuna aktarır. Bunu yaparken de 

onun karşısına Doğu ve Batıya ait değerleri kişiliğinde birleştirmiş, çalışkan, dürüst, toplumda 
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kabul gören, ideal bir tip olan Rȃkım Efendi’yi çıkarır. İtalyanca ‘alla franca’dan Türkçeye 

uyarlanan alafranga tabiri başta Kamus-ı Türkî olmak üzere çeşitli sözlüklerde şöyle açıklanır: 

             “Frenk usulünce, Avrupalı tarzında; Frenklerin alışkanlık ve yaşayışlarına 

uygun” tarzında açıklanmakla birlikte, bu tarifteki gerçek anlam yerine 

genellikle “kılıkta, kıyafette, konuşma biçiminde ve düşünmede toplumun büyük 

kesiminin gülünç ve kendisine aykırı saydığı; Frenk benzetmesi yapmacık ve 

aşırılıklara kaçan kimse” şeklinde tanımlanan ‘züppe’ ile eşanlamlı olarak 

kullanılmıştır” (Uçman, 2002, s.140). 

 Batılı kültür ve hayat tarzını taklit yoluyla kendi hayatında ilke edinen Felȃtun Bey ile Rȃkım 

Efendi arasındaki kültür ve kişilik ayrımını yazar isimlerinden başlayarak kesin çizgilerle 

birbirinden ayırmıştır. Felȃtun Bey, Fransız dili ve kültürüne hayran, babasından kalan mirasla 

müsrif bir hayat yaşayan bir kişi, Rȃkım Efendi ise “hesap adamı, bir başka ifadeyle yazan 

adam”(Tanpınar,1997, s.458), kalemiyle hayatını kazanan, birkaç yabancı dil bilen, toplumda 

kendisine güvenilen bir kişi olarak okuyucuya sunulur. Felȃtun Bey özel bir hocadan Fransızca 

dersler alarak yavaş yavaş Batılı bir hayat tarzının içerisine girer. Artık evlerindeki uşaktan 

çorbaya “supe” sütlü kahveye de “Kafe o le” demesini ister. Beyoğlu’nda tam bir alafranga hayatın 

içine giren Felȃtun Bey tüm günlerini gündüz daha az işe giderek eş dost ziyaretleriyle, akşamlarını 

da eğlence yerlerinde geçirir. Eğlence yerlerinin aldatıcı görüntülerine aldanan Felâtun Bey hem 

servetini hem de toplum içerisinde ki konumunu kaybedebilecek tehlikenin içerisine girdiğinin 

farkında değildir. Babasının ölümünden sonra intikal eden ayda yirmi bin kuruş kadar bir geliri de 

olunca, çalıştığı kaleme daha az uğramaya başlar. Fransızca kitapları kitaplığında bulundurmayı 

çok seven Felȃtun Bey, Beyoğlu kitapçılarında yeni bir kitap çıktığında satıcılardan ilk önce kitabı 

kendisine ulaştırmasını ister. Yazar Felȃtun Bey’in gösterişe dayanan kitap sevgisini ise satın 

aldığı kitaplara Fransızlar gibi kendi isim markasını bastırdığı için eleştirir. Felȃtun Bey kitap, 

dergi okumaktan ziyade onlara şöyle bir göz atmayı ya da yanında gösteriş için taşımayı sever. 

Alafrangalığın eleştirildiği bir başka roman olan Araba Sevdası’nın Bihruz Bey’i de bazen 

“Fransız romanlarını, romantik/platonik aşkı için bir sığınak, bir çare olarak düşünür. Sıkıştığı 

zaman onlara koşar. Kimi zaman da ‘fiyaka’ olsun diye ilgisi olmadığı halde kitaplar alır. 

Yabancılaşan bir insan olan Bihruz Bey’in kitap ilişkisiyle düşünsel ve davranışsal yapısı arasında 

yöndeş bir uyum vardır”( Baki,1993, s.99). 

Felâtun Bey’in gösteriş için kullandığı bir başka araç da yabancı dildir. Dil seviyesi Fransızca 

hocasından aldığı özel derslerin ilerisinde bir seviyede değildir. İngiliz Ziglas ailesinin verdiği 

akşam yemeğinde de Felȃtun Bey’in bu vasat dil seviyesi ortaya çıkar. Yemek esnasındaki 

sohbette Fransızcaya çevirisi Rakım Efendi tarafından yapılan “Ey sabȃ esme nigȃrım” adlı 

şarkının sözleri çok beğenilir. Felȃtun Bey şarkıdaki esme kelimesinin esmer olması yani 

Fransızcada da bunu blonde kelimesinin karşıladığını söyleyerek kendi Fransızcasının daha iyi 

olduğunu kanıtlamaya çalışır. Fransızca bilen insanların yanında sarışın anlamına gelen blonde 

kelimesini esmer diye yanlış söylemesi Felȃtun Bey’i gülünç duruma düşürür. Ahmet Mithat, 

Felȃtun Bey’in bu gülünç duruma düşmesini yine de pek içine sindiremez ve Rȃkım Efendi’ye 

konuyu değiştirterek ortamı yumuşatır. Felȃtun Bey yemek sonrası piyano eşliğinde yapılan 

eğlencede de ön plana çıkmaya çalışır. İngiliz ailenin kızı Margrit’i dansa kaldırır. Alafrangalığın 

göstergelerinden biri olan dar pantolon giyme kültürü Fransız modasından geldiği için Felȃtun Bey 

de bu modadan geri kalmamıştır. Bu dar pantolonu içinde dans etmesini pek beceremeyen Felȃtun 

Bey önce Margrit’in ayağına basar sonra da pantolonunu yırtar. Mahcubiyeti bir kat daha artan 

Felȃtun Bey haneyi terk etmek zorunda kalır. Bu davranışlarıyla Felȃtun Bey “Avrupa kültürünün 

sadece kabuğunu, süs ve giyiniş tarzını” (Kudret, 1979, 42) temsil etmiyor aynı zamanda da 

alaturka oyundan alafranga dansa geçişin tipik örneğini sergiliyor. Kaplan’a göre Ahmet Mithat 

romanına insan hayatının önemli bir kısmını teşkil eden kültür ve sanatı sokmakla bir yenilik 
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yapmış ve kahramanlarına evlerinde piyano çaldırmıştır. Fakat bu kültür unsurunu estetik 

olmaktan ziyade, didaktik bir gaye için kullanmıştır (2002, s. 122). 

Ahmet Mithat dans hakkında okuyucusunu bilgilendirdiği romanı Jön Türk’te dans etmeyi 

gayriahlaki olmamak şartıyla tasvip etmektedir. Roman kahramanlarından Ahdiye’nin kına 

gecesindeki eski oyunlarla yeni kına gecelerindeki raksları karşılaştırır. “İşte bu eski ve yeni kına 

gecelerine kıyasen bu akşamki kına gecesi hakikaten Osmaniyane ve edibane bir kına gecesi olmuş 

ve herkes pek güzel eğlenmiş olduğundan ne serbazlığın ifratından, ne de taassubun tefritinden 

dolayı bihakkın muaheze edilecek hiçbir şey görülmemiştir” (Mithat,1999, s.16). Yazar eğlenceye, 

raksa Çengi adlı romanında da geniş bir şekilde yer vererek okuyucusunu bu konuda bilgilendirir: 

“Raks aslında bedeviyette mevcut olup medeniyet, bedeviyetin pek çok güzel ve tabii 

hususiyetlerini bozduğu gibi raksı da eski mükemmeliyetine nispetle pek aşağı bir mertebeye 

indirmiştir. Eski vahşiler indinde raks, ibadet derecesinde kutsal görülürdü. Yeni medeniler bunu 

rezalet derecesinde bir küçümsemeyle görülmek mezelletine indirdiler. Bugün vahşilerin bazı 

rakslarında hâlâ o kadar güç sanatlar görülür ki, icrası değil, taklidi bile kabil değildir. Medenilerin 

raksı ise buna nisbetle gezinti makulesinden sayılır” (Mithat, 1997, s.119).  

Tanzimat döneminde Beyoğlu, İstanbul’a gelen Avrupalıların kalmak için tercih ettikleri buna 

bağlı olarak da Batılı tarzda otellerin ve eğlence merkezlerinin yoğun olduğu bir semt haline 

gelmiştir. Ahmet Mithat Efendi’nin yaşadığı yıllarda da Avrupaî tarzda mağazaları, Fransızca 

gazete çıkaran matbaaları, tiyatro ve gazinolarıyla Beyoğlu, İstanbul’un kozmopolit yüzünü 

yansıtmıştır. Ahmet Mithat Efendi Felȃtun Bey aracılığıyla bu eğlence merkezlerinde baba mirası 

yiyen alafranga tiplerin nasıl bir hayat sürdüklerini bize gösterir: 

 “Vardıkları yer C. Oteli idi ki, bu otelde herkes yaşamayarak, oraya kesesine 

güvenenler gidebilir. Zira orada bir sütlü kahve beş frank, yani yirmi beş 

kuruştur. Hele orada kuruşun ismi malûm değildir. Git gide bir daire-i 

mahsusaya girdiler ki, yan yana iki oda bir de küçük salondan ibarettir. 

(Mithat,1998, s.96)”.  

Felâtun Bey söz konusu otele Râkım Efendi’yi de getirerek Fransız metresiyle tanıştırır. Aslında 

Felâtun Bey’in niyeti sadece Fransız metresini Râkım Efendi’yle tanıştırmak değil aynı zamanda 

onunla nasıl Fransızca konuştuğunu da göstermektir: 

            “-Je te présente mon….( Sana takdim ederim, benim… diye Felâtun,) Râkım’ı 

takdim etmek istemişti. – Pas besoin, je ne suis pas une imbécile on conçoit tout 

de süite (suite) que monsieur est un de tes amis.( Lüzumu yok! Ben eşek değilim 

a! Derhal anlaşılabilir ki bu efendi senin dostlarından birisidir.) diye mukabele 

eyledi. (Mithat, 1998, s.97).  

Ahmet Mithat Efendi’nin romanları okunduğunda Fransızca kelimelere, kahramanlar arasında 

geçen Fransızca diyaloglara ve Fransız isimlerine sıkça rastlanmak mümkündür. Bunun en önemli 

nedenlerinde biri toplumdaki alafranga hayata dikkat çekmek, diğeri ise yazarın çok iyi derecede 

Fransızca bilmesi ve Fransız edebi eserlerini Türkçeye çevirirken bu dilin etkisinde kalmasıdır. 

Romanlarında okuyucuya aktardığı Fransız kültürü ve medeniyetiyle ilgili bilgilerinin 

çoğunluğunu yaptığı çeviriler ve okuduğu Fransızca eserlerden öğrenmiştir.  Perin, Ahmet 

Mithat’ın yabancı kelimeleri eserlerinde kullanmasının sakıncalarını şöyle ifade eder: 

            “Ahmet Mithat'ın tercümeleri olsun, telif eserleri olsun, yeni kelimelerle ve 

zamanın sentaks kaidelerine pek de uygun olmayan bir takım şekillerle doludur. 

O zamanlar muharririn eserlerini okuyan kimseler belki bu yeniliklerin tesiri 

altında kalmamışlar ve sadece kitapları okuyarak bir parça heyecan ve zevk 

duymakla kalmışlardır. Fakat unutmamalıdır ki, bir muharririn tesiri 

muasırlarından ziyade, kendisinden sonra gelecek olan nesiller üzerinde 
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hissedilir. İşte Kırk anbar muharriri için de böyle olmuş olsa gerektir. Onun 

kitaplarında sel halinde akan bu yeni yeni kelimeler ve teşkiller günün birinde 

Servet-i Fünun nesrini meydana getirecek olan âmiller arasına katılacaktır” ( 

http://dergiler.ankara.edu.tr, ss, 42-43). 

Ahmet Mithat Efendi birkaç dil bildiği için roman kahramanlarının da yabancı dil bilmesini ister: 

Müşȃhedȃt’ta Mirasyedi bir karakter olarak sunulan Refet, Fransızca’yı iyi derecede bilir. İnkişafı 

Esrar adlı romanında roman kahramanı Demir Bey, oğlu Mustafa’ya Fransızca dersler aldırır ve 

eğitimi için Fransa’ya gönderir. Paris’te Bir Türk’te Nasuh, çocukluğundan beri Fransızca eğitimi 

alır ve daha sonra eğitimi için Paris’e gider. Jön Türk’te roman kahramanı Ceylan Fransız 

mürebbiyelerin elinde yetişmiş, iyi derecede Fransızca bilmektedir. Nurullah’a da babası 

çocukluğunda Fransızca özel dersler aldırmıştır. “Bekarlık Sultanlık mı Dedin hikayesinin 

kahramanı Sururi ise, modaya uymak için Fransızca öğrenir. Esrȃr-ı Cinȃyet’te tahkikat 

komisyonu reisi ve Kalpazan Mustafa lüzumu derecesinde Fransızca bilirler. Vah romanında 

Behçet, Mekteb-i Sultanî’de okumuş olduğu için bu lisana aşinadır” (Okay, 1989, s.302). 

Tanzimat romanı kahramanları gibi Servet-i Fünun roman kahramanlarının da çoğu başta 

Fransızca olmak üzere birkaç yabancı dil bilirler. Kahramanlar bunu, ya modern okullarda veya 

yabancıların İstanbul’daki okullarında aldıkları düzenli eğitim ile veya özel dersler yoluyla 

öğrenmişlerdir. Kahramanlar arasında, başta Fransız edebiyatı olmak üzere batıdan şiir, makale, 

roman, hikȃye gibi çeşitli eserler çevirenler, tercümanlık yapanlarda vardır. Bildikleri yabancı dil 

aracılığıyla görüş ufukları genişler, batı kültürünün ürünleriyle aracısız olarak yüz yüze gelme 

fırsatı bulurlar. Başta edebiyat, güzel sanatlar, davranış tarzı ve eğlence hayatı olmak üzere birçok 

konuda çok şey öğrenip uygulamaya koyalar ( Kavcar, 1995, s. 58). 

Felȃtun Bey gerek Alafrangalığı gerekse kötü Fransızcası ve davranışlarıyla bulunduğu ortamlarda 

çoğu kez alay konusu olur. Gönül eğlenceleri İngiliz Ziklas ailesinin yanında çalışan aşçı bir kadın 

ve Beyoğlu’nda çalışan hafif meşrep bir Fransız aktristen öteye gitmez. Sonuçta Beyoğlu’ndaki 

bu alafranga hayat diğer gençler gibi Felȃtun Bey’i de servetini de bitirir. İstanbul dışında bulduğu 

bir işle borçlarını ödeme fırsatı yakalayan Felȃtun Bey, arkadaşı Rȃkım Efendi’ye sadece aldığı 

borçları ödeyeceğinin değil aynı zamanda dürüst bir hayata da yeniden başlayacağının da sözünü 

verir. Tanzimat edebiyatı romanlarındaki alafranga tipler hikâyelerinin sonunda şu iki olguyla 

karşılaşırlar:  Birçoğunun akıbeti mirasın tükenmesi ve toplumdan dışlanmalarıyla ortaya çıkan 

hazin sondur. Bir diğeri de“ ille de Paris’i kültür merkezi olarak seçmelerine yol açan taşralılık 

saplantısıdır. Sonunda, gerçekle yüzleşmek zorunda kaldıklarında, Felâtun’un kaçınılmaz tepkisini 

gösterirler: saklanmak, kaçmak” ( Finn, 1984, s.32). 

2.Batı Kültürü Karşısında Rȃkım Efendi 

Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi romanı Ahmet Mithat Efendi’nin ilk yazdığı romanlarından olduğu 

için yazarın hayatında ayrı bir öneme sahiptir. Rȃkım Efendi, ahlȃkı, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle 

Beyoğlu’ndaki alafranga hayatın içerisinde kişiliğini ve değerlerini kaybetmeden örnek yaşam 

sürdürür. O, Beyoğlu’nda Felȃtun Bey gibi zamanını boş şeylerle geçirmekten hoşlanmaz. Onun 

günü programlıdır: Sabahleyin Süleymaniye deki medreseye gidip biraz çalıştıktan sonra 

Fransızcasını ilerletmek için kaleme gider. Kalemde aldığı Fransızca dersini daha da ilerletmek 

için Galata’da bir hekime giderek takviye dersler alır. Fransızca bilen bir Ermeni esnafa da Türkçe 

dersler verir ve bu hizmetine karşılık onun kitaplığındaki Fransızca kitaplarından yararlanır. 

Rȃkım Efendi’nin hayatındaki bazı olaylar Ahmet Mithat Efendi’ninkine biraz benzemektedir: 

Mithat Paşa, 1864’te Tuna valiliğine atanınca Ahmet Mithat Efendi’yi de yanında götürür. Birlikte 

gittikleri Rusçuk’ta vilayet mektubu kaleminde ilk memurluğa başlar. Bir yandan da medrese 

derslerine devam ederek Arapça ve Farsçasını ilerletir. Mithat Paşa onu Fransızca çalışmaya 

özendirir ve bu konuda ona imkanlar sağlar. 1868’de Bağdat’ta kurulan ‘Zevra’ gazetesinin yazı 

işlerine atanmasıyla hayatında önemli değişikler olur. Müze müdürü Hamdi Bey’in teşvikiyle 
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Avrupa’dan getirilen eserleri okuması ve bunlardan çeviriler yapmasıyla Ahmet Mithat’a Batı 

kültürünün kapıları açılmış olur. Can Muattar adındaki şarklı bir filozoftan da farsça ve din 

felsefesi dersleri alır. Ahmet Mithat Efendi’nin geleceğinin şekillenmesi ve edebiyat alanındaki 

başarılarının ortaya çıkmasında bu iki ismin önemi büyüktür (Baydar, 1954, s. 5). 

Ahmet Mithat, Rȃkım Efendi’yi Doğu ve Batı kültürünü kendi bünyesinde sentezleyen, buna 

rağmen Doğu kültürüne daha yakın bir kahraman olarak okuyucusuna sunar. Onun ilim ve bilime 

olan tutkusu adeta yazarınkine yakındır. Rȃkım Efendi dadısının teşvikiyle “ ilm-i hadis ve 

tefsirinde oldukça behre kazandı. Fıkhı dahi gözden geçirdi. Farisiden Gülistan ve Baharistan ve 

Bostan ve Pend-i Attar ve Hȃfız ve Sȃib’i tekmil etmekten kat-ı nazar en müntehip parçalarını 

ezber dahi eyledi. Fransızcaya gelince bir kere lisanda rüsuh peyda eyledi” (Mithat, 1998, s.15).  

Ahmet Mithat Efendi gibi kitap çevirisiyle aile bütçesine katkıda bulunan Rȃkım Efendi daha 

sonraki günlerde özel dersler de vermeye başlar. İstanbul’a taşınan İngiliz Ziklas ailesinin Can ve 

Margrit adındaki iki kızına Türkçe ders verir. Ailenin kızları Fransızca bildikleri için iletişim dili 

olarak Türkçe öğrenene kadar Fransızca konuşulur. Rȃkım Efendi’nin üstün gayretiyle İngiliz 

kızlar kısa sürede Türkçe konuşmaya başlarlar. Ziklas ailesi sadece Rȃkım Efendi’nin derslerinden 

değil onun davranışları, dürüstlüğü ve ahlâkından da memnun kalır. Ahmet Mithat’ın 

romanlarındaki tüm ideal kahramanların ortak yanı ahlâklı ve çalışkan olmalarıdır. Felȃtun Bey ve 

Denizci Hasan’dan başlayarak son roman kahramanı Nurullah Bey’e kadar tüm “idealize edilmiş 

kahramanları çalışkan, hayatlarını alın teri ve gayret üzerine temellendirmiş ve hemen hemen 

daima oto didaktik insanlardır. Romanların olumsuz kutbunu temsil eden tembel mirasyedi tipiyle 

en önemli çatışma noktaları da yine bu konudur” (Türkdoğan, 2013, s.255). Bu yüzden yazar 

çalışıp zengin olmaktan ziyade, çalışarak alın teriyle kimseye muhtaç olmadan hayatın kazanılması 

gerekliliğine vurgu yapar. Felȃtun Bey gibi çizdiği alafranga, züppe tiplerle de gösterişi ve 

savurganlığı eleştirir. Ayrıca sosyal faydayı ön plana çıkaran bir yazar olarak Ahmet Mithat’ın 

romanlarında ve hikȃyelerinde ulaşmaya çalıştığı hedef, “Türk halkındaki çağdaş medeniyete 

uymayan düşünüş ve yaşayış tarzlarını da değiştirmektir”(Akyüz,1997, s.72). 

Ahmet Mithat alafranga kahramanlarının karakter ve davranışlarını eleştirebilmek için onları 

sosyal ortamlara sokar. İngiliz Ziklas ailesinin İstanbul’da görüştüğü kişiler arasında Felȃtun 

Bey’de vardır fakat aile bu genci tanıdıkça ondan uzaklaşmanın yollarını arar. Ailenin verdiği bir 

yemekte Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi aslında temsil ettikleri değerler bakımından bir araya 

getirilerek mukayeseleri yapılır. “Bu tür mukayeseler, aynı zamanda, bir kompozisyon bütünlüğü 

olmayan romana bir bakıma yapı bütünlüğü de kazandırır. Yazar, romanın sonlarına doğru Felȃtun 

Bey’den bahsederken, “hikȃyemizin nısfına müşterek olan zat” demekle beraber, romanın sadece 

dörtte birinde ondan bahsedilmekte” (Uçman, 2002, s.145) geri kalan kısımlarda ise Rȃkım 

Efendi’nin etrafında gelişen sosyal olaylar anlatılmaktadır. Batı medeniyetine ait bazı değerlerin 

sosyal alanda gelişigüzel hızla yayılması Batılı değerlerden gereği gibi faydalanmanın da önüne 

geçerek Tanzimat romancılarını bu alanda yazmaya yöneltmiş, bu yüzden Batı medeniyetinin 

gerçek esasları ile okuyucunun tanışması yani alafrangalıktan gerçekliğe geçiş daha sonraki 

dönemlere kalmıştır.  

2.1. Kadın Kahramanlardaki Batılı Yaşam Tarzı 

Ahmet Mithat Efendi diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da kadın kahramanlarının 

eğitimine büyük önem vermektedir. Rȃkım Efendi’nin Canan adında Çerkes bir cariyeyi satın alıp 

yetiştirmesi ve romanın sonunda onunla evlenmesi örnek bir davranış olarak okuyucuya sunulur. 

Rȃkım Efendi Canan’ı satın aldığında okuma yazması olmayan, hasta görünümlü, albenisi 

olmayan zavallı bir kızdı. Dadı Kalfa ve Rȃkım Efendi’nin eğitim ve terbiyesine öncülük etmeleri 

onda kültürel bakımdan büyük değişiklikler meydana getirir. “Canan tipi, Ahmet Mithat 

Efendi’nin kadın eğitilirse ne hale geleceğini gösterdiği ilk örnek olur”(Kul, 2013, s.414). Canan, 

ev işlerini Dadı Kalfa’dan Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızcayı da Rȃkım Efendi’den öğrenir. 

Ayrıca piyano dersleri için de özel hoca tutulur. Yozefino adındaki piyano hocasıyla genellikle 



Trace of French Language and Culture in Ahmet Mithat Efendi’s “Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi” 

 

53 

 

Fransızca konuşur. Aralarındaki konuşmaya tesadüfen şahit olan Rȃkım Efendi, Canan’ın 

Fransızca konuşmasından çok hoşlanır: “- Voyons. Ma petite! As-tu appris ta leçon? ( Bakalım 

mini miniciğim! Dersini öğrendin mi?) -Oui madame. (Evet hanımım)” (Mithat, 1989, s.55). 

Yozefino, Beyoğlu’nda oturan, hayatını piyano dersleri vererek kazanan, Türk dostu bir kadındır. 

Aynı zamanda Rȃkım Efendi’nin bu kadınla gönül ilişkisi vardır. Rȃkım ile yaptıkları bir gezinti 

esnasında İstanbul’daki yaşantısından bahsederken “Türklerin her hali Avrupa’nın her halinden 

iyi”(Mithat,1989, s.121) diyerek Türk kültürüne olan sevgisi ve hayranlığını belirtir. Müslüman 

Türk gencine Batılı kadın gözüyle bir başka olumlu eleştiriyi de İngiliz Ziglas ailesinin kızları Can 

ile Margrit yapar. Onlar Rȃkım Efendi’nin ahlakından, davranışlarından, verdiği Türkçe dersinden 

çok memnundurlar. Rȃkım Efendi’nin satın aldığı cariyesini eğitmesine, ona yabancı dil 

öğretmesine hatta piyano dersi alabilmesi için özel hoca tutmasına çok şaşırırlar. Can aldığı dîvan 

şiiri derslerinin etkisiyle de Rȃkım Efendi’ye âşık olur. Ahmet Mithat Efendi, Rȃkım’ın İngiliz 

Can ile evlenmesine izin vermez, tercihini kendi idealinde canlandırdığı Türk kızını temsil eden 

Canan’dan yana kullanır. “Ahmet Mithat Efendi’ye göre Hâfız Dîvanı, genç kızları olmayacak 

hayallere sevk etmekte, dolayısıyla zehirlemektedir. His ve hayȃle dayanan aşk şiirlerinin bu kötü 

tesirine mukabil, terbiyevî romanların genç kızlar üzerinde müspet tesir bıraktığına inanır. Bu 

görüşünü Dürdȃne Hanım romanında daha net bir şekilde ifade etmiştir”(Has-er, 2000, s.78).  

Felȃtun Bey’in Fransız tiyatro oyuncusu dostu Polini de diğer Batılılar gibi Beyoğlu’nda kalır, 

Felȃtun Bey ile ilişkisi aşktan ziyade paraya dayanır. Aralarında ilişkinin aşka dayanmadığını 

Polini’nin şu cümlesi daha iyi anlatmaktadır: “Bizim bu istakoz Felȃtun Bey pek yılışık şey. Ne 

dümeni var, ne pusulası. Okyanus-ı muhabbette yolunu şaşırmış, çalkalanıp gidiyor” (Mithat,1989, 

s.99). Felȃtun Bey’in serveti bitince doğal olarak bu ilişki de son bulur. Polini davranışlarıyla ve 

açık sözlülüğüyle Felȃtun Bey’e birlikteliklerinin aşk olmadığını göstermeye çalışırsa da Felȃtun 

Bey bunu algılayacak olgunlukta değildir.  

Fedayi Kalfa, bazı Tanzimat Türk romanlarında olduğu gibi, çalışkanlığı ve aileye sadȃkatı ile 

örnek teşkil eden dadı tipini temsil eder. Rȃkım Efendi’nın yetişmesinde annesi kadar onun da 

payı vardır. Ahmet Mithat, Rȃkım Efendi’nin annesine herhangi bir isim vermemiş ondan sadece 

romanın ikinci bölümünde ideal çalışkan bir anne olarak bahsetmiştir. Kendisi dikiş diker, oya 

işler ve bunları pazarda Kalfa Fedayi’ye sattırırdı. Bazı günler ise Fedayi’yi zengin yerlere 

çamaşıra, temizliğe gönderir, bazen kendisi de giderdi. Yazar bu aileyi alın teriyle, ellerinin 

emekleriyle kimseye muhtaç olmadan geçinerek hayatlarını sürdüren mütevâzi bir aile olarak 

okuyucusuna sunar. Ahmet Mithat Efendi romanda Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi’yi 

karşılaştırırken ikinci derecedeki şahıslardan Fedayi Kalfayla, Felȃtun Bey’in ve kız kardeşi 

Mihriban Hanım’ın yetişmesinde büyük rol oynayan, Rum hizmetçi ve Ermeni aşçıyı da 

karşılaştırmış olur. Yazar Polini ve Ziglas ailesindeki Fransız aşçı kadın üzerinden de Batılı 

kadınları eleştirirken Canan üzerinden de Doğulu kadınları över.                                            

3. Sonuç 

Ahmet Mithat Efendi’nin Felȃtun Bey ile Rȃkım Efendi’deki alafranga hayatı hicivli bir şekilde 

ele alması, kendisinden sonra gelen yazarlara da ilham kaynağı teşkil etmesi açısından önemlidir. 

Romanda yazar dönemin sosyal sorunlarından biri olan alafranga ve miras yedi tipleri eleştirirken 

okuyucusunu da Batı kültürü ve medeniyeti hakkında bilgilendirir. Hikâye boyunca Ahmet 

Mithat’ın okuyucuya aktardığı temel zıtlık Felȃtun Bey ile Rakım Efendi’nin temsil ettikleri ve 

inandıkları toplumsal değerler arasında geçer. Batılı kültür ve hayat tarzını taklit yoluyla kendi 

hayatında ilke edinen Felȃtun Bey ile örnek bir Osmanlı Türk gencini temsil eden Rȃkım Efendi 

arasındaki kültür ve kişilik ayrımını yazar hikâyenin daha ilk başlarında isimlerinden başlayarak 

yapar. Felȃtun Bey Fransız dili ve kültürüne hayran, babasından kalan mirasla müsrif bir hayat 

yaşayan bir tip, Rakım Efendi ise eli kalem tutan, dürüst, kalemiyle hayatını kazanan, birkaç 

yabancı dil bilen, toplumda kendisine güvenilen bir kişi olarak okuyucuya sunulur. Yazarın biraz 

da kendi hayatından göndermeler yaparak ortaya koyduğu kahramanı Rȃkım Efendi’yi bulunduğu 
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ortamlarda çoğu kez yüceltir, Felȃtun Bey’i de alafranga davranışları ve kötü Fransızcasıyla 

eleştirerek alay konusu yapar. Felȃtun Bey’in hayatındaki alafranga tutkusu, davranış bozuklukları 

ve hayattaki başarısızlıklarını yazar onun iyi bir aile terbiyesi almamasına bağlar. Rȃkım ise küçük 

yaşta babasız kalmasına rağmen annesi ve Dadı Kalfa tarafından kimseye muhtaç olmadan millî 

ve manevî değerle yetiştirilmesi sayesinde kültürlü, dürüst ve çalışkan bir genç olur. Roman 

boyunca övülen Rȃkım Efendi’nin bu dürüstlüğü ve çalışkanlığı karşısında Felȃtun Bey, 

babasından kalan mirası Beyoğlu’ndaki alafranga hayatın içerisinde tüketir. Fransız metresi 

Polini’den kendisine dost olmayacağını ancak parası bittikten sonra anlar. Tanzimat edebiyatı 

romanlarındaki alafranga tiplerin hemen hemen hepsinin benzer akıbeti mirasın tükenmesiyle 

ortaya çıkan hazin sondur. Bu tiplerin başarısızlıkların en büyük nedenlerinden biri alafranga bir 

hayat içinde maruz kaldıkları kültürel değişimdir. İnsanın içerisinde yetiştiği kültürel değerlerden 

uzaklaşıp farklı bir kültür çevresine girmesiyle birtakım değişikliklere maruz kalması 

kaçınılmazdır. Ancak ailesinden ve toplumdan aldığı kültürel değerlerle bu değişimi lehine 

çevirebilir. Felâtun Bey gibi alafranga kişiler de batı kültürünü yeterince tanımadığı ve bu kültüre 

aç ve açık bir hayat tarzını benimsedikleri için Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı yazarlarının 

vazgeçemedikleri tipler olmuşlardır. 
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DEPOLAMA VE SATIN ALMA KARARLARININ ÜRETİME ETKİSİ: TRA1 

BÖLGESİ İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA 

Osman DEMİRDÖĞEN 

Selçuk KORUCUK 
Öz 

Günümüzün yoğun rekabet ortamında imalat sektörü hızla gelişme ve değişme göstermektedir. Bu yoğun rekabet 

ortamı katma değersiz süreçlerin elenmesi, katma değerli süreçlerin de etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelerini 

gerektirmektedir. Bu bağlamda imalatçı işletmelerin rekabetçi pazar koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri, 

maliyetleri düşürmelerine, iş süreçlerinde etkinliği ve verimliliği sağlama ile hızlı, zamanında, doğru, eksiksiz ve 

hatasız üretim yapma gibi unsurlara bağlıdır. Özellikle imalatçı işletmeler için bu unsurların sağlanması üretimin 

vazgeçilmez bir öğesidir. Bu olgulardan hareketle günümüzde imalatçı işletmeler için depolama ve satın alma kararları 

hem ürünlerin üretilmesinde, hem de üretim süreçlerinin etkinliği ve maliyetlerin düşürülmesi noktasında önem arz 

etmektedir. 

Bu çalışmada, imalat işletmelerinde depolama ve satın alma kararlarının üretime olan etkisinin belirlenmesi 

amaçlamıştır. Araştırma, TRA1 bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt)  faaliyet göstermekte olan imalat 

işletmeleri üzerinde uygulanmıştır; depolama ve satın alma kararlarının üretim ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 

araştırmanın temel konusu olan depolama kararlarının üretimi etkilemediği, satın alma kararlarının ise üretimi 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Depolama, Depolama Süreci, Depolama Kararları, Endüstriyel Satın Alma, Endüstriyel Satın 

Alma Süreci, Endüstriyel Satın Alma Kararları. 

 

 

PRODUCTION EFFECT OF WAREHOUSE AND PURCHASING DECISIONS: AN 

APPLICATION IN MANUFACTURING OPERATIONS IN TRA1 REGION 

Abstract 

In today's intense competitive environment, the manufacturing sector is rapidly developing and changing. In the highly 

competitive environment, processes that do not create value added need to be eliminated and processes that create 

added value need to be managed effectively and efficiently. In this context, manufacturers' ability to survive in 

competitive market conditions is depend on such factors as  cost reduction, efficient and efficient business processes 

and rapid, timely and non-defective manufacturing. The provision of these elements, especially for manufacturing 

enterprises, is of great importance. 

In this study, it was aimed to determine the production effect of warehouse and purchasing decisions in manufacturing 

enterprises. The research was conducted on the manufacturing operations in the TRA1 region (Erzurum, Erzincan and 

Bayburt); warehouse and purchasing decisions are associated with production. In addition, it has been determined that 

warehouse decisions, which are the main theme of the research, do not affect production and purchasing decisions 

affect production. 

Keywords: Warehouse, Warehouse Process, Warehouse Decisions, Industrial Purchasing, Industrial Purchasing 

Process, Industrial Purchasing Decisions. 

 

 

 

                                                           
 Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, odemirdogen@hotmail.com 
 Öğr. Grv. Gümüşhane Üniversitesi, skorucuk@hotmail.com. 



Production Effect of Warehouse and Purchasing Decisions: an Applıcation in Manufacturing Operations in TRA1 

Region 

 

57 

 

Giriş 

Günümüzde yoğun rekabet ortamında işletmeler finansal kaynaklarını daha etkili daha verimli ve 

daha ekonomik kullanmak zorundadırlar. Küreselleşen dünya ve piyasa yapısı, işletmeleri kar ve 

maliyet odaklı hareket etmeye zorlamış, bu unsurları gerçekleştiremeyen işletmeler piyasadan yok 

olup gitmişlerdir. İşletmeler için bir diğer önemli unsur ise, müşteri memnuniyeti olup, 

işletmelerin müşteri memnuniyetini sağlamaları gerekmektedir. Bu da imalat işletmeleri için 

üretim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği ile operasyonel süreçlerdeki performans ile ilişkilidir. 

Bu kapsamda bu süreçler çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden biri depolama 

kararları diğeri de satın alma kararları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kökenleri milattan öncesine dayanan depolama işlemleri günümüzde, tedarik zinciri yönetimi 

kavramının karmaşıklığı ile beraber üzerinde durulması gereken ayrı bir faaliyet haline gelmiştir. 

Sipariş işleme, elleçleme, paketleme, ambalajlama, cross-docking (çapraz sevkiyat), etiketleme, 

barkodlama, konsolidasyon, talep tahmini, atıkların ve ıskartaların elden çıkarılması gibi 

faaliyetler depolarda gerçekleşmektedir. Yani işletmelerin mal ve hizmeti üretip müşteri 

memnuniyetini sağlayacak katma değerli hizmetleri, depolar bünyesinde gerçekleşmektedir. Bu 

da etkin bir depolama kararını gerektirmiştir. Özellikle imalatçı işletmeler için depolama 

kararlarının üretim üzerindeki fayda ve sonuçlarını saptanması ve etkinlik düzeyinin tespit 

edilmesi önemlidir. Çünkü maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet avantajı ile müşteri 

memnuniyetinin sağlanması gibi özellik arz eden unsurlar ancak etkili ve verimli depolama 

kararları ile mümkün olmaktadır. 

Bunun yanında işletmelerde satın alma kavramı da önemlidir. Özellikle imalat işletmeleri için 

üretiminin tam ve zamanında yapılması varlıklarını sürdürebilmeleri için gereken en temel 

öğelerden biridir. Bu durum sadece imalat işletmeleri için değil, müşteriler için de hayati derece 

de rol oynamaktadır. Çünkü endüstriyel satın alma kararını uygulayamayan işletmelerin piyasada 

rekabet etmesi oldukça zor ve güçtür. Yine tam ve zamanında üretim sağlanmaz ise, yani üretim 

için gereken hammadde, yarı mamul ve yardımcı malzemeler gibi üretim sürecine etki eden 

unsurlar zamanında ve doğru bir şekilde tedarik edilmez ise üretim aksayabilir. Bu da işletmenin 

hem rekabet yönünü zayıflatır, hem de müşteri kaybına sebep olarak, işletmelerin pazarda 

varlıklarını sürdürmelerini sonlandırabilir. Bunun önlenmeside etkin endüstriyel satın alma 

kararları ile gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde depo ve depolama 

kararlarından bahsedilmiştir. 

İkinci bölümde genel olarak endüstriyel satın alma ve endüstriyel satın alma kararları konusu ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda, endüstriyel satın alma, endüstriyel satın alma türleri, endüstriyel satın 

alma yöntemleri, endüstriyel satın alma modelleri, endüstriyel satın alma süreci, e-ticaret 

kapsamında endüstriyel satın alma uygulamalarına değinilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümü olan araştırma bölümünde ise, TRA1 bölgesinde (Erzurum, Erzincan 

ve Bayburt) faaliyet gösteren imalat işletmelerindeki depolama ve satın alma kararları 

incelenmiştir. TRA1 bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) bulunan illerdeki, Ticaret ve 

Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri envanterine 

kayıtlı olan imalat işletmeler üzerinden örneklem yöntemi ile araştırma yapılmıştır. Araştırma, 

TRA1 bölgesinde faaliyet gösteren 402 imalat işletmesine uygulanmıştır. Çalışmada TRA1 

bölgesinde faaliyet gösteren imalat işletmelerine depolama ve satın alma kararlarına yönelik anket 

soruları yöneltilmiştir. Bu bağlamda 2016-2017 yılı dönemini esas alan çalışma TRA1 

bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarından izin alınarak 

gerçekleştirilmiştir.   
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1. Depolama ve Depolama Kararları 

Depo, genel olarak bir şeyin korunmak, saklanmak veya ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere, 

konulduğu yer olarak tanımlanabilir (Keskin, 2011:330). Başka tanıma göre depo hammadde, yarı 

mamul ve bitmiş ürünleri tedarik kaynaklarından teslim alan, ayıran, kayıt ederek saklanmasının 

yapıldığı yerler olup, iç ve dış müşterilere ihtiyaçlarına göre dağıtımının yapıldığı alanlardır. Başka 

bir görüşe göre ise depolar, hammaddenin çıkış noktasından son tüketici olan müşteriye ulaştığı 

noktadaki madde ve malzeme hareketinin kesildiği yerlerdir. Yine depolar, ürünlerin muhafaza 

edildikleri, stoklandıkları, elleçlendikleri, istiflendikleri, paketleme işlemin yapıldığı, birleştirme, 

mal kabulu gibi lojistik işlemlerin gerçekleştirildikleri alanlar olarak da tanımlanabilir (Gu, 

Goetschalckx, ve McGinnis, 2007:5). 

Depolama işlemi ise, lojistiğin temel unsurlarından olan malzeme, yarı mamul, nihai ürün vb. her 

türlü varlığın belirli bir alanda tutulması, saklanması, korunması olarak tanımlanmıştır (Küçük, 

2014:74). Yine depolama, yüksek maliyetler ve katma değeri olmayan işlemler gibi olumsuz bir 

özellik gösterse de uygulamada çoğu işletme için vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak genel olarak 

işletmeler kapsamında ayırt edici bir özellik olarak süre, maliyet, esneklik, kalite konum ve yüksek 

performans açısından önem arz eden bir süreçtir. Depolama sadece klasik depolama tesisleri 

tarafından yapılmaz. Aynı zamanda dağıtım merkezleri tarafından yerine getirilen bir işlemdir 

(Murph ve Wood, 2004:299). 

Depo kararları genel olarak; depo yer seçimi, deponun niteliği ve depo ekipman kararları, 

depolama boyutları, mülkiyet biçimi, çok işlem gören malların depolanması, spekülatif, sezonsal 

ve modası geçmiş malların depolanması ile depo kararlarının parametrelerinden oluşmaktadır. 

Depo yer seçimi, yapılırken deponun pazara, limana, müşterilere ya da gümrüğe olan yakınlığına 

dikkat etmek gerekir. Eğer bir imalat işletmesi söz konusu ise, hammaddeye yakınlık ya da pazara 

yakınlık önemli bir etken olmaktadır. Ancak bu işletme bir lojistik işletmesi ise, bu durumda 

müşteri ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verecek olan dağıtım unsuruna göre yer seçimi 

yapılmalıdır. Perakendeci işletmelerde ise bu durum daha çok kullanımda olan bina, ofis ya da 

mağazanın bir bölümüne gelen malların kısa süreli saklanmasına yönelik yer seçimi yapılmalıdır 

(Erdal ve Saygılı, 2007:93-94). Depolara departmanların yerleştirilmesi ve ekipman seçimindeki 

depolama kararları ise; palet depolama, koridor uyumu, koridorların uzunluğu, sayısı ve genişliği, 

kapı lokasyonları, makineleşme düzeyi, malzeme elleçleme olarak ifade edilmiştir (Gu, 

Goetschalckx, ve McGinnis, 2007:9). 

Deponun boyutları belirlenirken hizmet edilen pazar sayısı, ürünlerin boyutları, malzeme taşıma 

ekipmanları, kullanılan raf türleri, talep düzeyi ve şekli, belirli bir sürede depodan geçen malzeme 

miktarı, müşteri hizmet düzeyleri, pazara sunulan ürün adedi, depolama yerleşim planı, ölçek 

ekonomileri, koridor ihtiyaçları ve düzeyi, depodaki büro alanları gibi unsurlar karar vermede 

önemlidir (Lambert ve Stock, 1993:11-16). 

İşletmelerin finansal varlıklarını etkileyen önemli unsurlardan biri kuşkusuz mülkiyet biçimi 

sorunudur. İşletme yöneticileri deponun sahipliğini işletme bünyesine mi almalı yoksa kiralama 

yoluna mı gitmeli? sorusuna verilecek cevap işletmelerin finansal kaynakları ve işletme stratejileri 

açısından önemlidir. Yukarıda sorulan soruya cevap şu şekilde verilmiştir. İşletmenin gelecekte 

hedeflediği pazar payına, işletmenin mevcut finansal gücüne, işletmenin içerisinde bulunduğu 

pazarın büyüme durumuna, nakit döngüsüne, işletmenin ürün -hizmet ve mamul hattı 

çeşitlendirme durumuna kadar bir sürü etken, beklenti ve amaca göre işletmenin depo mülkiyet 

biçimi değişmektedir. Bu bağlamda işletmenin finansal gücü ve işletmenin büyüklüğü kapsamında 

işletme stratejilerine uygun olarak optimal bir karar verilmelidir. (Erdal ve Saygılı, 2007:94). 
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Çok işlem gören malların muhafaza edilmesi hem işletmeler için hem de tedarikçiler için 

önemlidir. Öyleki, temel envanterin bütünleştirilmesi için yapılan depolama tipine aktif depolama 

denir. Bu depolama türünde hizmet alanından gelecek olan müşteri taleplerini karşılayacak şekilde 

stok bulundurmak gerektirir. Burada stok bulundurma büyüklüğü taşıma ve elleçleme imkânlarına 

göre şekillenmektedir. Bu bağlamda yığılmalara ve teslimatı geciktiren depolamaya imkân 

vermemek için aktif depolama faaliyetleri yerine doğrudan dağıtım tercih edilmelidir (Keskin, 

2011:351).  

Ayrıca, spekülatif, sezonsal ve modası geçmiş malların depolanması işletmelerde üzerinde 

durulması gereken, maliyet optimizasyonu ve müşteri tatminini sağlayan önemli konulardan 

biridir. Bu depolama şekli, müşteri ihtiyaçlarının konsolide edilmesi aşamasında gereken 

miktardan fazla malın depolanması durumunda oluşur. Bazen özel sebeplerden dolayı aylar 

öncesinde malzemeler stoklanmaya başlar. Bu durumlarda elleçlemenin hızından ve esnekliğinden 

öte, depolama imkânlarının azamileştirilmesi önemlidir. Bu tarz depolamanın oluşmasını sağlayan 

bazı sebepler vardır. Sezonsal ürünler gibi bazı malların talebinin oluşması beklendiği için 

depolarda malların saklanma süreci de uzayabilir (Keskin, 2011:351). 

2.Satın Alma ve Satın Alma Kararları 

İşletmelerin satın alma faaliyetleri pek çok işletmede tüm maliyetlerin yarısı ya da daha fazlasını 

oluşturmaktadır. Özellikle verimli ve etkili satın alma faaliyetleri işletme maliyetlerinin 

düşürülmesi bakımından oldukça önemlidir. Satın alma faaliyeti işletmenin ekonomiklik düzeyini 

doğrudan etkilemekle birlikte, işletmelerin fiyat tekliflerinin rekabetçi olmasını da sağlamaktadır. 

Bu kapsamda satın alma, tedarik zincirinin bir parçası olmakla birlikte, gerekli ihtiyaçların doğru 

zaman, doğru miktar, doğru fiyat ve doğru kalitede en hızlı ve etkili bir biçimde tedarik edilmesi 

ve tedarikçilerin etkin yönetilmesi olarak ifade edilmiştir (Lysons ve Farrington, 2006:8).   

Başka bir tanımda ise satın alma, işletmenin dış kaynaklarının ana ve destekleyici faaliyetlerinin 

yürütülmesi için kaynakların muhafaza edilmesi, idaresi ve işletme yeteneklerinin bilgi ile entegre 

edilerek uygun koşullara göre tedarik edilmesidir (Weele,2010:3). 

Endüstriyel satın alma ise, işletmenin temel ve destek faaliyetlerini yerine getirebilmesi için 

işletmenin amaç ve stratejilerine göre seçilmiş olan tedarikçi firmalar aracılığıyla en uygun ve en 

etkin şekilde işletme ihtiyaçlarının karşılandığı tedarik sürecidir (Baier, 2008:15). Bir diğer 

tanımda ise endüstriyel satın alma, malzemelerin, gereçlerin, aletlerin, makinelerin ve servislerin 

tedarik edilmesi ile bunların muhafaza edilmesi ve işletme kaynaklarının yönetiminin verimli bir 

şekilde yapılması olarak tanımlanmıştır (Bhatnagar, 2009:55). 

Bu doğrultuda satın alma kararları çevresel faktörler, endüstriyel yapı ile ilgili faktörler, 

kişilerarası etkileşim faktörleri ve bireysel faktörlerden oluşmaktadır. 

Endüstriyel işletmelerde satın alma kararlarındaki çevresel faktörler genel anlamda, ekonomik 

faktörler, politik ve yasal faktörler, fiziksel faktörler ile teknolojik faktörlerden oluşmaktadır 

(Yükselen, 2010:146). 

İşletmelerin satın alma kararları her işletmenin amaçları, prosedürleri, politikaları, stratejileri, 

kriterleri, ilkeleri ve sistemlerinden oluşan faktörlerdir. Bu doğrultuda satıcı firmalar endüstriyel 

yapı ile ilgili faktörler konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde hammadde 

sağlama zorluğu, enflasyon gibi sebeplerden dolayı, satın alma birimlerinin önemi artmakta, satın 

alma işlemi merkezi bir yapıya bürünmekte, uzun dönemli anlaşmalar daha çok yapılmakta ve 

satın alma biriminde çalışan elemanların değerlendirilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu 

unsurlardan dolayı satıcı firmalar pazarlama planlamasında daha dikkatli olmalı ve çalışan 
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elemanlarının pazarlama düzeylerinin yükseltilmesine yönelik önlemler almalıdır (Tek, 

1999:158). 

Ayrıca endüstriyel işletmelerde yenilik, satın alma kararlarını etkileyen başka bir faktördür. 

Öyleki, yeniliği destekleyen tepe yöneticileri yenilikçi fikirlere gereken önemi ve kaynağı vererek 

tüm işletmeye bu olguyu yaymak ister (Antoncic ve Hisrich, 2001:501). 

Ek olarak, çalışanlara eğitim verme, gerekli zamanı sağlama, iletişim yeteneklerini artırma, takdir 

etme, işletme içi sınırları kaldırma, çalışanları güçlendirme, umut aşılama gibi faktörler de 

endüstriyel yapıya etki eden önemli unsurlardır (Warner, Pyle ve Lory, 1998:21). 

İşletmelerde kişilerarası etkileşim faktörlerindeki bir diğer husus ise, işletmelerin satın alma 

biriminde etkisi olan üyelerin kendilerini motive ederek satın alma kararlarında işletmedeki diğer 

üyelerden daha etkili ve baskın olabilmek için ekstra çaba harcamalarıdır (Tek, 1991:159). Orta 

ya da büyük ölçekli işletmelerdeki satın alma birimi birden çok kişinin ekip halinde çalıştığı 

yerlerdir. Bu kişiler satın alma kararlarında birbirlerini etkileyebilirler. Çünkü bu birim aynı 

zamanda satın alma merkezidir ve iş performansı ile bağlantılı sosyal aktivitelerin bir parçasıdır. 

Bu yüzden üyeler arasındaki etkileşim birimdeki üyelerin rollerini etkilemektedir (Webster ve 

Wind, 1972:143). Satın alma biriminde görevli olan kişiler her zaman tepe yönetimindeki ve 

işletme kararlarına doğrudan etkisi olanlardır. Bu kişiler iş performansına dayalı ödül ve ceza 

sistemini yönetebilir, özel uzmanlık alanları vardır ve işletmenin genellikle ortaklarıdır. Bu 

kapsamda satın alma kararı verilirken kişilerarası etkileşim faktörlerini endüstriyel satıcılar 

anlamalı ve müşteriyi kazanmak, elinde tutmak için gerekli stratejiler geliştirmelidir (Kotler ve 

Armstrong, 1996:178-180). İşletmelerde satın alma kararını kişiler verir ve satın alma merkezinde 

bulunan her bir kişinin tecrübesi, motivasyonu, algısı, kişisel ve örgütsel amaçları, kişiliği, yaşı, 

geliri, eğitimi birbirinden farklıdır. Özellikle yapılan çalışmalarda satın alma kararından en fazla 

etkilenen kişilerin satın alma karar sürecine daha fazla katıldığı belirlenmiştir (McQuiston ve 

Dickson, 1991:161-163). Satın alma kararında her bir kişi tecrübelerinden yola çıkarak kişisel ve 

örgütsel hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek ister. Tecrübeli olan kişiler satıcı firmalar ile 

görüşür, genç ve uzman olan kişiler ise bilgisayar, otomasyon vb. hesaplara göre müzakere yapar. 

Ek olarak satın alma kararı ile işletmeye maliyet ve fiyat avantajı sağlayan kişiler terfi beklentisi 

içinde olabilir (Tek, 1991:160-161). İşletmeler de satın alma kararları içerisinde kişisel faktörlerin 

önemi kişilerin yaşı, eğitimi, gelir düzeyi, profosyonel kimlik, yaşam tarzları, tüketici mobilitesi, 

kariyer geliştirme isteği ve olanakları, yaşama bakış açıları ve sosyo- ekonomik karakteristikleri 

içerir (Webster ve Wind, 1792:36 ve İslamoğlu, 2012:50). Ek olarak satıcı firmalara ve ürün ve 

hizmetlere olan yatkınlık, farkında olma, riskten uzak durma, tutum ve tercihler de işletmelerde 

satın alma sürecini etkileyen bireysel faktörlerdendir (Webster ve Wind, 1792:36). 

3. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada ele alınan konular iki kısımda değerlendirilmiştir. İlk kısımda teorik bilgilere 

ulaşmak için araştırmalar, raporlar, resmi kayıt ve belgelerden yararlanılmıştır. İkinci kısımda ise 

ilk kısımda teorik olarak ele alınan bilgilerin uygulamadaki karşılığını ortaya koymak için analiz 

amaçlı anket çalışmasından yararlanılmıştır.  

TRA1 Bölgesi illeri olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki imalat işletmelerinde 

depolama ve satın alma kararlarına ilişkin görüşleri belirlemek üzere bilgi toplama formu (anket) 

oluşturulmuştur.TR A1 bölgesinde 1504 adet imalat işletmesi bulunmaktadır (KUDAKA, 2013: 

7-10). Bu rakam %95 güven aralığında, örneklem hatası ± 0,05olarak belirlenmiş olup, 

uygulanacak işletme sayısı 307 olarak hesaplanmıştır. Ancak, bir örneklemin güvenilirliği 

örneklem ortalamalarının evren ortalamasına olan yakınlığı ile ilgili olup, örneklemden hesaplanan 

ortalamanın, parametreye yakınlığı arttıkça güvenilirliği de artmaktadır (Kaptan, 1983:136). Bu 
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doğrultuda araştırma, güvenilirliğin daha da artması için TRA1 bölgesinde bulunan 402 imalat 

işletmesindeki çalışanlarla ve yöneticilerle gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma, genel bilgiler ve depolama / satın alma kararları ile ilgili soruların yer aldığı iki ana 

başlıktan oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan ölçekler farklı kaynaklardaki depolama ve satın alma 

kararlarına ilişkin unsurların ankete uyarlanması ile hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada 5’li Likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Anket sonuçları SPSS ortamına aktarılarak istatistik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Çalışmada 

frekans ve yüzde dağılımlar ile belirlenen değişkenler arasında ilişki analizleri yapılmıştır. Anket 

verilerine açıklayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır  

İşletmelerde depolama ve satın alma kararlarına ilişkin olarak yapılan güvenirlik analiz sonucu 

aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

Tablo 1. Güvenilirlik Analiz Sonucu 

Ölçekler İfade Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 

Depolama Kararları 25 0,844 

Satın Alma Kararları 25 0,892 

 

Kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa (α) katsayıları değerlendirildiğinde işletmelerin depolama 

kararlarına yönelik ölçeğin güvenilirlik analizi sonucu 0,844 ve satın alma kararlarına ilişkin 

ölçeğin güvenilirlik analiz sonucu 0,892 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar dikkate alındığında 

ölçeklerin iyi düzeyde (α > 0,70) güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ölçekten 

herhangi bir değişken çıkarılmayarak, diğer analizlere devam edilmiştir. 

4. Araştırmanın Bulguları ve Tartışma  

Araştırma kapsamına giren imalatçı işletmelerde depolama ve satın alma kararlarının üretime olan 

etkisi belirlenerek üretim ve hizmet sunumundaki zayıflıklara ışık tutması ve bu zayıflıkların 

giderilmesine yol gösterici olması beklenmektedir. Ayrıca araştırma da imalatçı işletmelerde 

depolama ve satın alma kararlarının üretime olan etkisinin belirlenmesine yönelik literatürde çok 

fazla çalışma yapılmaması konunun önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu doğrultuda TR A1 

bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler de bu konu ile ilgili çalışma bulunmaması konunun önemini 

artıran başka bir olgudur. 

Yine, imalatçı işletmelerde önem arz eden diğer olgular ise, bölgenin coğrafya ve iklim 

koşullarının olumsuzluğu, başlıca ithal ve ihraç pazarlarına olan uzaklığı, pazarlama faaliyetleri 

için gerekli önem ve kaynağın verilmemesi, imalat sanayinde katma değeri düşük olan ürünlerin 

üretilmesi, ürün yelpazesinin çeşitlenmemiş olması, eğitimli ve nitelikli iş gücü yetersizliği, 

bölgedeki hammadde çeşit ve miktarının sınırlılığıdır.  Bu olgulardan hareketle bu çalışma ile 

depolama ve satın alma kararlarının üretimi nasıl etkilediğinin belirlenmesi ve yukarıda verilen 

olumsuz yönlere ışık tutması bakımından faydası beklenmektedir.  

Araştırmanın bir diğer önem arz eden özelliği de araştırma sonunda imalatçı işletmelere yol 

gösterici olması ve diğer sektördeki işletmelere depolama ve satın alma konusunda katkı 

sağlamasıdır. TRA1 bölgesinde depolama ve satın alma kararlarının üretime etkisinin 

incelenmesini ele alan bu çalışma, akademisyenlere, araştırmacılara ve konu ile ilgili diğer kişilere 

katkı sağlayıp bütünsel bir bakış açısı katarak bu konudaki bir eksikliği gidereceği 

düşünülmektedir. 
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Araştırmaya temel hipotezler ve alt hipotezler ise aşağıda verilmiştir.   

 Ha: Depolama kararları üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha1: Depo yer seçimi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha2: Deponun boyutları ve kapasitesi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha3: Depodaki mülkiyet biçimi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha4: Depodaki ürün hacmi ve ağırlığı üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

 Ha5: Depodaki döngü hızı ve sevkiyat sıklığı ile bekleme süreleri üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 

  Ha6: Depoda kullanılan palet çeşitleri ve ölçüleri üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir.   

  Ha7: Depoda kullanılan stok yöntemleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha8: Depoda kullanılan sipariş toplama sistemleri üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir.   

  Ha9: Depoda kullanılan yazılım ve bilgi iletişim teknolojileri üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Ha10: Depodaki önleyici ve düzeltici faaliyetler üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Ha11: Depoda uygulanan depolama teknikleri ve depo ekipmanları üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir.  

  Ha12: Depodaki elleçleme faaliyetleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha13: Depodaki konsolidasyon faaliyetleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha14: Depodaki ambalajlama faaliyetleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha15: Depodaki çok çalışılan malların depolanması üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Ha16: Depodaki malzeme taşıma sistemleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha17: Depolama sistemleri  üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

 Ha18: Depodaki ürünlerin saklama koşullarının güvenliği üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Ha19: Depodaki diğer faaliyetler (risk yönetimi, performans ölçümü vb.) üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha20: Depodaki spekülatif, sezonsal ve modası geçmiş malların depolanması üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha21: Depolarda müşteriden gelen istekler ve müşteri ile yapılan sözleşmeler üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 
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  Ha22: Depo çalışanının parçaya gitmesi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha23: Depodaki yükleme ve teslim etme işlemleri üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Ha24: Depolardaki diğer kriterler (genel temizlik, iş güvenliği, atık yönetimi vb.) 

üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Ha25: Depolanan malın özelliği (kırılma, parlama, patlama vb.) üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Hb:Satın alma kararları üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb1: Satın alma kararlarındaki talep düzeyi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb2: Satın alma kararlarındaki ekonomik durum üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Hb3: Satın alma kararlarındaki para maliyeti üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb4: Satın alma kararlarındaki teknolojik değişim ve rekabet üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Hb5: Satın alma kararlarındaki rekabet düzeyi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb6: Satın alma kararlarındaki politik ve yasal düzenlemeler üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Hb7: Satın alma kararlarındaki örgütsel amaçlar ve politikalar üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir. 

  Hb8: Satın alma kararlarındaki süreçler (eğitimli iş gücü-ayrı bir satın alma bölümü 

gibi) ve sistemler üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb9: Satın alma kararlarındaki otorite düzeyleri, empati anlayışları ve kişilerin 

statüleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb10: Satın alma kararlarındaki iletişim yetenekleri ve ikna çabaları üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 

  Hb11: Satın alma kararlarındaki görevli elemanların deneyimleri, yaşları, eğitim ve 

gelir durumları üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb12: Satın alma kararlarındaki görevli elemanların iş pozisyonları ve risk yüklenme 

faktörleri üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb13: Satın alma kararı veren kişilerin tedarikçi hakkında ön bilgi sahibi olması 

üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb14: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın teknolojik yeterliliği ve yeni ürün 

teknolojisi geliştirmesi üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb15: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın ticari yeterliliği üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 
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  Hb16: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın satıcı güvenliği üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 

  Hb17: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın gerekli ürün talebini 

karşılayabilme yeteneği üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb18: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın dağıtım performansı üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb19: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın ürün kalitesi üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 

  Hb20: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın satış sonrası hizmetleri (kurulum, 

tamir-bakım vb.) üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb21: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmadan, yüklü miktarda alım,satın alma 

sıklığı ve uzun dönemli sözleşmeler üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb22: Satın alma kararlarında rutin olarak her yıl yapılan revizyonlar üretimi pozitif 

yönde etkilemektedir. 

  Hb23: Satın alma kararlarında maliyetleri yüksek olan hammadde ve yarı mamul 

alımlarının belirli kriterlere göre yapılması üretimi pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb24: Tedarikçi firmanın ürün taşıması için kullanmış olduğu ulaştırma türü üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 

  Hb25: Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın müşteri yönlü olması üretimi 

pozitif yönde etkilemektedir. 

 

      Tablo 2.KatılımcılarınCinsiyetGruplarıBakımındanDağılımı 

Cinsiyet Dağılımı F % 

Erkek  354 88,1 

Kadın 48 11,9 

Toplam 402 100 

 

Çalışmada yer alan katılımcıların cinsiyet grupları bakımından dağılımı incelendiğinde, erkeklerin 

çoğunlukla olduğu görülmektedir. Katılımcıların %88,1’i erkek, %11,9’unun kadın olduğu tespit 

edilmiştir. Tablo 3. de ise katılımcıların yaş grupları bakımından dağılımı verilmiştir. 

 

 

 

 

 



Production Effect of Warehouse and Purchasing Decisions: an Applıcation in Manufacturing Operations in TRA1 

Region 

 

65 

 

       Tablo 3. Katılımcıların Yaş Grupları Bakımından Dağılımı 
 

Yaş Dağılımı F % 

19-25 9 2,2 

26-35 97 24,1 

36-45 225 56 

46 ve Üzeri 71 17,7 

Toplam 402 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere çalışmada yer alan katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımında ise 

36-45 yaş aralığında katılımcıların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Katılımcıların %2,2’sinin 

19-25, %24,1’inin 26-35, %56’sının 36-45 ve %17,7’sininde 46 ve üzeri yaş aralığında olduğu 

belirlenmiştir. Tablo 4. de ise katılımcıların eğitim düzeyleri bakımından dağılımı verilmiştir. 

       Tablo 4.Katılımcıların Eğitim Düzeyleri Bakımından Dağılımı 

Eğitim Düzeyi Dağılımı F % 

İlkokul 64 15,9 

Ortaokul 93 23,1 

Lise 134 33,3 

Önlisans 41 10,2 

Lisans 67 16,7 

Lisansüstü 3 0,8 

Toplam 402 100 

 

Katılımcıların eğitim düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda 

katılımcıların çoğunlukla Lise mezunu olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %15,9’unun ilkokul, 

%23,1’inin ortaokul, %33,3’ünün lise, %10,2’sinin önlisans, %16,7’sinin lisans ve %0,7’sinin 

lisansüstü eğitim düzeyinde öğrenime sahip olduğu görülmüştür. Tablo 5. de ise çalışmaya katılan 

işletmelerin bulunduğu il bakımından dağılımı verilmiştir. 

      Tablo 5. İşletmelerin Bulunduğu İl Bakımından Dağılımı 
 

İl F % 

Erzurum 254 63,2 

Erzincan 92 22,9 

Bayburt 56 13,9 

Toplam 402 100 
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Çalışmaya katılan işletmelerin bulunduğu il bakımından dağılımı incelendiğinde işletmelerin 

çoğunlukla Erzurum ilinde olduğu saptanmıştır. İşletmelerin %63,2’sinin Erzurum, %22,9’unun 

Erzincan ve %13,9’unun ise Bayburt ilinde olduğu tespit edilmiştir. Tablo 6. da ise işletmelerin 

sektör bakımından dağılımı verilmiştir. 

      Tablo 6. İşletmelerin Sektör Bakımından Dağılımı 
Sektör F % 

Gıda 136 33,8 

Orman Ürünleri ve Mobilya 94 23,4 

Metal Eşya ve Mermer 69 17,2 

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 39 9,7 

Dokuma ve Eşya 29 7,2 

Kimya/Petrol/Plastik 35 8,7 

Toplam 402 100 

 

Çalışmaya katılan işletmelerin sektör bakımından dağılımına göre gıda işletmelerinin çoğunlukta 

olduğu görülmüştür. İşletmelerin %33,8’inin gıda, %23,4’ünün orman ürünleri ve mobilya, 

%17,2’sinin metal eşya ve mermer, %9,7’sinin taş ve toprağa dayalı sanayi, %7,2’sinin dokuma 

ve eşya ve % 8,7’sinin kimya/petrol/plastik sektöründe faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. 

      Tablo 7. Depolama Kararlarının Üretime Etkisini İçeren KMO andBartlett’s Tablosu 
 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. 

Bartlett's Test of  Approx. Chi- Sphericity Square  

df 

Sig. 

,817 

4,13696 

300 

,000 

 

Yapılan analiz sonucuna göre Tablo 7’de gösterildiği gibi KMO 0,817 olarak bulunmuştur. 

KMO’nun 0,50’den büyük olması örneklem büyüklüğünün uygun veya yeterli olmasını 

göstermektedir. Yine Bartlett’s Sig. Değeri 0,05’den küçük olduğundan dolayı çalışmaya faktör 

analizi uygulanabilir. Tablo 8. de depolama kararlarına ilişkin faktör analizi içeren tablo aşağıda 

verilmiştir. Temel bileşenlerin analizinde Varimax (döndürme) yönteminden faydalanılmıştır. 
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       Tablo 8.DepolamaKararlarınaİlişkinFaktör Analizi 

Değişkenler 

Katma 

Değ. 

Faal. 

Depo 

Niteliği  

Depo 

Süreç. 

Depo Bilgi 

Tek. ve 

Düz. Faal. 

Depo 

Sak. 

Koş. ve 

Taşıma  

Sis. 

Depo 

Palet 

Çeş. 

ve 

Stok 

Yön. 

Depo 

Döngü 

Hızı ve 

Spkltf. 

vb. Depo 

İşl. 

 Depodaki konsolidasyon faaliyetleri 

üretimi etkilemektedir. 
,862       

Depodaki ambalajlama faaliyetleri 

üretimi etkilemektedir. ,799       

Depodaki elleçleme faaliyetleri üretimi 

etkilemektedir. ,769       

Depodaki çok çalışılan malların 

depolanması üretimi etkilemektedir. ,450       

Deponun boyutları ve kapasitesi üretimi 

etkilemektedir.  ,834      

Depo yer seçimi üretimi etkilemektedir.  ,789      

Depodaki mülkiyet biçimi üretimi 

etkilemektedir.  ,778      

Depodaki ürün hacmi ve ağırılığı üretimi 

etkilemektedir.  ,655      

Depodaki yükleme ve teslim etme 

işlemleri üretimi etkilemektedir.   ,818     

Depolardaki diğer kriterler (genel 

temizlik, iş güvenliği, atık yönetimi vb.) 

üretimi etkilemektedir. 

  ,793     

Depolanan malın özelliği (kırılma, 

parlama, patlama vb.) üretimi 

etkilemektedir. 

  ,657     

Depolarda müşterilerden gelen istekler 

ve müşteri ile yapılan sözleşmeler 

üretimi etkilemektedir. 

  ,413     

Depoda kullanılan yazılım ve bilgi 

iletişim teknolojileri üretimi 

etkilemektedir. 

   ,840    

Depodaki önleyici ve düzeltici 

faaliyetler üretimi etkilemektedir.    ,833    

Depoda kullanılan sipariş toplama 

sistemleri (toplayıcıdan parçaya, 

otomasyona dayalı vb.) üretimi 

etkilemektedir. 

   ,691    

Depodaki önleyici ve düzeltici 

faaliyetler üretimi etkilemektedir.    ,655    

Depodaki ürünlerin saklama koşullarının 

güvenliği üretimi etkilemektedir.     ,810   

Depodaki diğer faaliyetler (risk 

yönetimi, performans ölçümü vb.) 

üretimi etkilemektedir. 

    ,706   

Depodaki malzeme taşıma sistemleri 

üretimi etkilemektedir.     ,596   

Depolama sistemleri (raf,blok, çekmece, 

otomatik vb.) üretimi etkilemektedir.     ,514   

Depoda kullanılan palet çeşitleri ve 

ölçüleri üretimi etkilemektedir.      ,841  

Depoda kullanılan stok yöntemleri 

üretimi etkilemektedir.      ,808  
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Depodaki spekülatif, sezonsal ve modası 

geçmiş malların depolanması üretimi 

etkilemektedir. 

      ,797 

Depo çalışanının parçaya gitmesi üretimi 

etkilemektedir.       ,581 

Depodaki ürün döngü hızı ve sevkiyat ile 

bekleme süreleri üretimi etkilemektedir.       ,420 

Toplam Açıklanan Varyans 
%65,80 

 

Depolama kararlarının üretim sürecine etkisini incelemek için faktör analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre depolama kararlarının üretime olan etkisine yönelik ifadelerin açıklanma oranı 

%65,80’dir. Yine faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde 7 faktör elde edilmiş ve sorular bu 

çerçevede gruplandırılmıştır. Tablo 9. da ise depolama kararlarının üretime etkisini gösteren 

regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 

            Tablo 9.DepolamaKararlarınınÜretimeEtkisi 

Bağımlı Değişken: Üretim Kapasitesi 

Beta T p 

Bağımsız Değişkenler: Depolama Kararları 
   

Depo yer seçimi üretimi etkilemektedir. 
0,221 3,66 0,000 

Deponun boyutları ve kapasitesi üretimi etkilemektedir. 
0,162 2,89 0,004 

Depodaki mülkiyet biçimi üretimi etkilemektedir. 
0,160 2,32 0,005 

Depodaki ürün hacmi ve ağırlığı üretimi etkilemektedir. 
0,060 0,98 ,0329 

Depodaki ürün döngü hızı ve sevkiyat ile bekleme süreleri üretimi 

etkilemektedir. 

0,003 0,63 0,950 

Depoda kullanılan palet çeşitleri ve ölçüleri üretimi etkilemektedir. 
0,091 1,15 0,120 

Depoda kullanılan stok yöntemleri üretimi etkilemektedir. 
0,257 0,97 0,332 

Depoda kullanılan sipariş toplama sistemleri (toplayıcıdan parçaya, otomasyona 

dayalı vb.) üretimi etkilemektedir. 

0,149 0,85 0,394 

Depoda kullanılan yazılım ve bilgi iletişim teknolojileri üretimi etkilemektedir. 
0,075 0,89 0,215 

Depodaki önleyici ve düzeltici faaliyetler üretimi etkilemektedir. 
0,182 2,31 0,009 

Depoda uygulanan depolama teknikleri ve depo ekipmanları üretimi 

etkilemektedir. 

0,144 0,60 0,952 

Depodaki elleçleme faaliyetleri üretimi etkilemektedir. 
0,047 0,63 0,528 

Depodaki konsolidasyon faaliyetleri üretimi etkilemektedir. 
0,136 0,45 0,647 

Depodaki ambalajlama faaliyetleri üretimi etkilemektedir. 
0,037 0,58 0,677 

Depodaki çok çalışılan malların depolanması üretimi etkilemektedir. 
0,025 0,57 0,570 

Depodaki malzeme taşıma sistemleri üretimi etkilemektedir. 
0,271 2,25 0,003 

Depolama sistemleri (raf,blok, çekmece, otomatik vb.) üretimi etkilemektedir. 
0,071 1,33 0,173 
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Depodaki ürünlerin saklama koşullarının güvenliği üretimi etkilemektedir. 
0,229 2,14 0,013 

Depodaki diğer faaliyetler (risk yönetimi, performans ölçümü vb.) üretimi 

etkilemektedir. 

0,112 ,201 0,840 

Depodaki spekülatif, sezonsal ve modası geçmiş malların depolanması üretimi 

etkilemektedir. 

0,024 0,56 0,580 

Depolarda müşterilerden gelen istekler ve müşteri ile yapılan sözleşmeler üretimi 

etkilemektedir. 

0,149 3,10 0,002 

Depo çalışanının parçaya gitmesi üretimi etkilemektedir. 
0,040 0,88 0,379 

Depodaki yükleme ve teslim etme işlemleri üretimi etkilemektedir. 
0,159 2,44 0,003 

Depolardaki diğer kriterler (genel temizlik, iş güvenliği, atık yönetimi vb.) 

üretimi etkilemektedir. 

0,243 1,72 0,011 

Depolanan malın özelliği (kırılma, parlama, patlama vb.) üretimi etkilemektedir. 
0,161 2,95 0,003 

R2=0,616   F= 9,148  sig.=0,000 

 

Tabloda görülen regresyon analizinde R2 değeri 0,616 olarak tespit edilmiştir. Buna göre modelde 

yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken olan depolama kararları üzerinde %61,6’lık 

değişimi açıklamaktadır. 

Bu çerçeve de kurulan Ha1, Ha2, Ha3, Ha10, Ha16, Ha18, Ha21, Ha23, Ha24, Ha25 hipotezleri 

kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Ha4, Ha5, Ha6, Ha7, Ha8, Ha9, Ha11, Ha12, Ha13, Ha14, Ha15, 

Ha17, Ha19, Ha20, Ha22 hipotezleri ise reddedilmiştir. Bu sonuçlara göre temel hipotez olan “Ha: 

Depolama kararları üretimi pozitif yönde etkilemektedir.” hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 10. Satın Alma Kararlarının Üretime Etkisini İçeren KMO and Bartlett’s Tablosu 

 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy. 

Bartlett's Test of  Approx. Chi- Sphericity Square  

df 

Sig. 

,884 

4,80924 

325 

,000 

 

Yapılan analiz sonucuna göre Tablo 10’da gösterildiği gibi KMO 0,884 olarak bulunmuştur. 

KMO’nun 0,50’den büyük olması örneklem büyüklüğünün uygun veya yeterli olmasını 

göstermektedir. Yine Bartlett’s Sig. Değeri 0,05’den küçük olduğundan dolayı çalışmaya faktör 

analizi uygulanabilir. Tablo 10. da satın alma kararlarına ilişkin faktör analizi içeren tablo aşağıda 

verilmiştir. Temel bileşenlerin analizinde Varimax (döndürme) yönteminden faydalanılmıştır.  
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        Tablo 11. Satın Alma Kararlarına İlişkin Faktör Analizi 

 

 

Değişkenler 

Tedarikçi 

Firma 

Yet.(Tekn. 

ve Tic.) 

İletişim 

ve 

İş 

Pozis. 

 

Ekonomik 

Durum ve 

Talep 

Düzeyi 

Örgüt. 

Amaçve 

Politik. 

Dağ. 

Perf. 

ve 

Ürün 

Tal. 

Karş. 

Ted. 

Fir. 

Ürün 

Taş. Ve 

Yap. 

Söz. 

Ted. 

Fir. 

Satış 

Son. 

Hiz. 

 Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın teknolojik 

yeterliliği ve yeni ürün 

teknolojisi geliştirmesi 

üretimi etkilemektedir. 

,856       

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın ticari 

yeterliliği üretimi 

etkilemektedir. 

,833       

Satın alma kararı veren 

kişilerin tedarikçi hakkında 

ön bilgi sahibi olmaları 

üretimi etkilemektedir. 

,709       

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın satıcı 

güvenliği üretimi 

etkilemektedir. 

,705       

Satın alma kararlarındaki 

iletişim yetenekleri ve ikna 

çabaları üretimi 

etkilemektedir. 

 ,805      

Satın alma kararlarındaki 

otorite düzeyleri, empati 

anlayışları ve kişilerin 

statüleri üretimi 

etkilemektedir. 

 ,785      

Satın alma kararlarındaki 

görevli elemanların 

deneyimleri, yaşları, eğitim 

ve gelir durumları üretimi 

etkilemektedir. 

 ,772      

Satın alma kararlarındaki 

süreçler (eğitimli iş gücü-

ayrı bir satın alma bölümü 

gibi) ve sistemler üretimi 

etkilemektedir. 

 ,624      

Satın alma kararlarındaki 

görevli elemanların iş 

pozisyonları ve risk 

yüklenme faktörleri üretimi 

etkilemektedir. 

 ,591      

Satın alma kararlarındaki 

ekonomik durum üretimi 

etkilemektedir. 

  ,805     

Satın alma kararlarındaki 

para maliyeti üretimi 

etkilemektedir. 

  ,780     
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Satın alma kararlarındaki 

teknolojik değişim ve ilerleme 

üretimi etkilemektedir. 

  ,742     

Satın alma kararlarındaki talep 

düzeyi üretimi etkilemektedir.   ,734     

Satın alma kararlarındaki politik 

ve yasal düzenlemeler üretimi 

etkilemektedir. 

   ,846    

Satın alma kararlarındaki 

rekabet düzeyi üretimi 

etkilemektedir. 

   ,761    

Satın alma kararlarındaki 

örgütsel amaçlar ve politikalar 

üretimi etkilemektedir. 

   ,721    

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın dağıtım 

performansı üretimi 

etkilemektedir. 

    ,836   

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın ürün kalitesi 

üretimi etkilemektedir. 

    ,731   

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın gerekli ürün 

talebini karşılayabilme yeteneği 

üretimi etkilemektedir. 

    ,711   

Tedarikçi firmanın ürün 

taşıması için kullanmış olduğu 

ulaştırma türü üretimi 

etkilemektedir. 

     ,819  

Satın alma kararlarında 

maliyetleri yüksek olan 

hammadde ve yarı mamul 

alımlarının belirli kriterlere 

göre yapılması üretimi 

etkilemektedir. 

     ,759  

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın müşteri 

yönlü olması üretimi 

etkilemektedir. 

     ,551  

Satın alma kararlarında rutin 

olarak her yıl yapılan 

revizyonlar üretimi 

etkilemektedir. 

     ,462  

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmadan, yüklü 

miktarda alım,satın alma sıklığı 

ve uzun dönemli sözleşmeler 

üretimi etkilemektedir. 

      ,851 

Satın alma kararlarındaki 

tedarikçi firmanın satış sonrası 

hizmetleri (kurulum, tamir-

bakım vb.) üretimi 

etkilemektedir. 

      ,831 

Toplam Açıklanan Varyans 
%69,30 

 

Satın alma kararlarının üretim sürecine olan etkisini incelemek için veriler faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre satın alma kararlarının üretime olan etkisine yönelik 

ifadelerin açıklanma oranı %69,30’dir. Yine faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde 7 faktör 

elde edilmiş ve sorular bu çerçevede gruplandırılmıştır. Tablo 12. de ise satın alma kararlarının 

üretime etkisini gösteren regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.  
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           Tablo 12. Satın Alma Kararlarının Üretime Etkisi 

 

Bağımlı Değişken: Üretim Kapasitesi 
Beta T p 

Bağımsız Değişken:Satın Alma Kararları 

Satın alma kararlarındaki talep düzeyi üretimi etkilemektedir. 
0,272 2,81 0,000 

Satın alma kararlarındaki ekonomik durum üretimi etkilemektedir. 
0,203 2,53 0,001 

Satın alma kararlarındaki para maliyeti üretimi etkilemektedir. 
0,240 3,18 0,000 

Satın alma kararlarındaki teknolojik değişim ve ilerleme üretimi etkilemektedir. 
0,545 2,36 0,000 

Satın alma kararlarındaki rekabet düzeyi üretimi etkilemektedir. 
0,194 3,65 0,000 

Satın alma kararlarındaki politik ve yasal düzenlemeler üretimi etkilemektedir. 
0,093 0,65 0,212 

Satın alma kararlarındaki örgütsel amaçlar ve politikalar üretimi etkilemektedir. 
0,040 ,573 0,366 

Satın alma kararlarındaki süreçler (eğitimli iş gücü-ayrı bir satın alma bölümü gibi) 

ve sistemler üretimi etkilemektedir. 

0,435 3,16 0,003 

Satın alma kararlarındaki otorite düzeyleri, empati anlayışları ve kişilerin statüleri 

üretimi etkilemektedir. 

0,127 0,84 0,403 

Satın alma kararlarındaki iletişim yetenekleri ve ikna çabaları üretimi 

etkilemektedir. 

0,365 3,11 0,003 

Satın alma kararlarındaki görevli elemanların deneyimleri, yaşları, eğitim ve gelir 

durumları üretimi etkilemektedir. 

0,295 3,26 0,001 

Satın alma kararlarındaki görevli elemanların iş pozisyonları ve risk yüklenme 

faktörleri üretimi etkilemektedir. 

0,142 2,42 0,041 

Satın alma kararı veren kişilerin tedarikçi hakkında ön bilgi sahibi olmaları üretimi 

etkilemektedir. 

0,298 3,38 0,001 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın teknolojik yeterliliği ve yeni ürün 

teknolojisi geliştirmesi üretimi etkilemektedir. 

0,037 2,99 0,004 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın ticari yeterliliği üretimi etkilemektedir. 
0,255 2,85 0,005 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın satıcı güvenliği üretimi etkilemektedir. 
0,163 2,32 0,025 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın gerekli ürün talebini karşılayabilme 

yeteneği üretimi etkilemektedir. 

0,225 2,88 0,003 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın dağıtım performansı üretimi 

etkilemektedir. 

0,088 0,90 0,323 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın ürün kalitesi üretimi etkilemektedir. 
0,323 3,12 0,000 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın satış sonrası hizmetleri (kurulum, 

tamir-bakım vb.) üretimi etkilemektedir. 

0,046 0,67 0,554 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmadan, yüklü miktarda alım,satın alma sıklığı 

ve uzun dönemli sözleşmeler üretimi etkilemektedir. 

0,079 1,21 0,015 

Satın alma kararlarında rutin olarak her yıl yapılan revizyonlar üretimi 

etkilemektedir. 

0,201 1,68 0,100 

Satın alma kararlarında maliyetleri yüksek olan hammadde ve yarı mamul 

alımlarının belirli kriterlere göre yapılması üretimi etkilemektedir. 

,156 0,99 0,394 

Tedarikçi firmanın ürün taşıması için kullanmış olduğu ulaştırma türü üretimi 

etkilemektedir. 

,232 1,99 0,009 

Satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın müşteri yönlü olması üretimi 

etkilemektedir. 

,199 3,01 0,001 

R2=0,731   F=139,114  sig.=0,000 
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Tablo 12. de görülen regresyon analizinde R2 değeri 0,731 olarak tespit edilmiştir. Buna göre 

modelde yer alan bağımsız değişkenler, bağımlı değişken olan depolama kararları üzerinde 

%73,1’lik değişimi açıklamaktadır. 

Bu çerçevede kurulan Hb1, Hb2, Hb3, Hb4, Hb5, Hb8, Hb10, Hb11, H12, Hb13, Hb14, Hb15, Hb16,  

Hb17, Hb19, Hb21, Hb24, Hb25 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Bunun yanı sıra Hb6, Hb7, Hb9, Hb18, Hb20, Hb22, Hb23 hipotezleri ise reddedilmiştir. Bu 

sonuçlara göre temel hipotez olan “Ha: Depolama kararları üretimi pozitif yönde etkilemektedir.” 

hipotezi reddedilmiştir.  

 Bu sonuçlara göre temel hipotez olan “Hb: Satın alma kararları üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışma kapsamında kurulan temel hipotez olan Ha “Depolama kararları üretimi pozitif yönde 

etkilemektedir.” hipotezi reddedilmiştir. Buna göre imalat işletmelerinin depolama kararlarına 

ilişkin hataları şu şekildedir: depolarda bulunan ürünlerin hacimlerinin ve ağırlıklarının 

önemsenmemesi, depodaki ürün döngü hızı ve sevkiyat sıklığı ile bekleme sürelerinin dikkate 

alınmaması, depoda kullanılan palet çeşitleri ve ölçülerinin iyi tanımlanamaması, depolarda 

kullanılan stok yöntemlerinden habersiz olunması, depoda kullanılan sipariş toplama sistemlerinin 

(toplayıcıdan parçaya, otomasyon dayalı vb.) sağladığı kolaylığın anlaşılamaması, depolarda 

kullanılan yazılım ve bilgi iletişim teknolojilerinden etkin olarak faydalanılmaması, depoda 

uygulanan depolama teknikleri ve depo ekipmanlarının verimli olarak kullanılamaması, depo 

içerisindeki elleçleme, konsolidasyon ve ambalajlama faaliyetlerinin öneminin anlaşılmaması, 

depodaki çok çalışılan malların depolanmasının getirdiği verimden habersiz olunması, depolama 

sistemlerinin (raf, blok, çekmece,otomatik vb.) yanlış kullanılması, depodaki diğer faaliyetlerin 

(risk yönetimi, performans ölçümü vb.) öneminin anlaşılamaması, depodaki spekülatif, sezonsal 

ve modası geçmiş mallardan habersiz olunması, depo çalışanının parçaya gitmesinin üretim 

performansına etkisinin anlaşılmamasıdır. 

 Bu bulgular ışığında aşağıdaki öneriler paylaşılabilir: 

 Depolama kararlarında önemli olan sorunların tespit edilmeli ve bu sorunları ortadan 

kaldıracak sistemler etkin olarak kullanılmalıdır. 

 Üretim süreçlerine göre bu süreçleri iyileştirecek iş akışları kullanılan depo ekipmanları 

ile entegre edilmeli ve bilgi iletişim alt yapısı ile desteklenmelidir. 

 Depolama kararlarının organizasyonel gelişmeler ışığında analiz edilmesi ve depolama 

kararlarının planlı bir şekilde belirlenerek iş ve üretim süreçleri ile uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Böylece optimum personel ile çalışma sağlanır aynı zamanda ürün kayıpları, 

envanter açığı ve hasarları azaltacak etkin bir kontrol mekanizması geliştirilebilir. 

 Depolarda yerleşim düzeni genelde karmaşıktır. Bu karmaşıklığın azaltılması ve üretimde 

aksaklık yaşanmaması için depo personelinin depo içerisindeki işleyişe hâkim olması 

gerekir, buda depo yönetimininde etkinlik sağlanması açısından önemlidir. 

 Depolama kararı verirken önemli hususlardan biri de müşteri ve ürün çeşididir. Özellikle 

depolama kararlarında öncelikli olarak ezilecek, kırılacak ürünlerin üst üste konulmaması 

gerekir. Ürün ağırlığı, hacmi, ürün döngü hızı, sevkiyat ve bekleme süreleri dikkate alınarak 

işlemler yapılmalı ve işi bilen personel ile çalışılmalıdır. Böylece müşteri memnuniyeti 

sağlanabilir. 

 Depolama kararlarında etkin bir şekilde yazılımlardan faydalanılmalıdır. Hem üretim 

noktasında hem de maliyetler noktasında birçok avantaj sağlar. 
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 Depolama kararlarında stok kontrol yöntemleri aktif olarak kullanılmalıdır. Böylece 

personel verimliliği başta olmak üzere karmaşıklık ve karışıklığın önüne geçilerek müşteri 

tatminini artırılabilir. 

 Sipariş toplama süreçlerinde bilgisayara dayalı otomasyon yöntemleri kullanılarak iş 

emirleri alınmalıdır. Böylece gelen iş emirlerine göre raflama ve adresleme yapılarak sipariş 

toplamadan sorumlu depo içi personele kolaylık sağlanabilir. Yine iş emirleri doğrultusunda 

gelen siparişler yükleme alanında doğru istif makineleri ile yüklenmeye hazırlanmalıdır. 

 Depolama kararlarında ürün yapısına göre raf seçimi ve operasyona göre kullanılacak 

makine seçimi de önemlidir. Ayrıca bu makinelerin hareket kabiliyetine göre hareket 

edeceği koridor genişliği ve kaldırma yükseklikleri iyi tespit edilmelidir. 

 Depolarda ihtiyaçlara uygun ekip ve ekipman temin edilmeli ve ambalajlama, elleçleme, 

konsolidasyon gibi üretime katma değer yaratan faaliyetler önemsenmelidir. 

 Depolama kararlarındaki ortak yanlışlardan biride süreçlerin birbirleri ile olan ilişkileri 

göz önünde bulundurulmadan ekipman alınmasıdır. Bu alımlar işletmeye ek maliyetler, atıl 

kapasiteli depolar, yalnış depo yönetimi ve sürekli ek depo yeri gibi birçok olumsuzluk 

getirebilir. Ayrıca müşterilere sipariş hazırlama noktasında gecikmelere sebep olarak 

müşteri memnuniyetini azaltabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için süreçler iyi 

tanımlanmalı ve birbirleri ile olan ilişkileri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Depolarda teknolojiye önem verilmelidir. Çünkü iş gücünden fazla yararlanıldığında 

yapılan hatalar çok daha artabilir. 

 Depolarda iyi iletişim kurulması gerekir.( Operasyon içi, Operasyon-Tedarikçi, Müşteri-

Operasyon) Böylece depolarda etkinlik, etkililik ve verimlilik sağlanabilir. 

 İşletmeler depolarda verimliliği ölçme ve verimliliği artırma konuları üzerinde daha faza 

durmaları gerekmektedir. Verimliliği ölçmek sadece çalışan personelin verimliliğinin 

ölçülmesi değil, aynı zamanda depolama kararlarındaki verimlilik ölçümü ile ilgilidir. 

Öyleki, ancak bu şekilde depolarda başarılı bir yol izlenmiş olur. 

 Depo içerisinde çalışan elamanlara sürekli verimliliğin artırılması ve depo içerindeki 

ekipmanların etkin kullanımı ile ilgili eğitimler verilmelidir. Yine yönetici geliştirme 

programları ile bağlantılı motivasyon artırıcı uygulamalar düzenlenmelidir. Ayrıca bu 

programların düzenli ve sistematik bir biçimde planlanması yapılmalı ve kontrol edilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Ayrıca gerek kamu kesimi gerekse özel kesim tarafından işletme sahiplerine ya da depo 

çalışanlarına yönelik eğitimler verilmeli, depolama faaliyetlerinin işletme maliyetleri ve 

işletme verimliliği üzerindeki etkisi program çerçevesinde anlatılmalıdır. 

Bir diğer temel hipotez olan Hb “Satın alma kararları üretimi pozitif yönde etkilemektedir.” 

hipotezi ise kabul edilmiştir. 

Buna göre imalat işletmelerinin satın alma kararlarına ilişkin hataları şu şekildedir: satın alma 

kararlarındaki politik ve yasal düzenlemelerin yeterince önemsenmemesi, satın alma 

kararlarındaki örgütsel ve yasal politikaların iyi tanımlanmaması ve örgütsel ve yasal süreçlerin 

dikkate alınmaması, satın alma kararlarındaki otorite düzeyleri, empati anlayışları ve kişilerin 

statülerinin üretime olan etkisinden haberdar olunmaması ve sağladığı kolaylığın anlaşılamaması, 

satın alma kararlarındaki tedarikçi firmanın dağıtım performansının öneminin işletmeler 

tarafından kavranmamış olması, satın alma kararlarındaki tedarikçi firmadan yüklü miktarda alım, 

satın alma sıklığı ve uzun dönemli sözleşmelerin üretime getirdiği katma değerlerin öneminin 

anlaşılamaması, satın alma kararlarındaki her yıl yapılan revizyonların üretim kattığı faydalardan 

habersiz olunması ve etkin kullanılamaması, satın alma kararlarındaki maliyetleri yüksek olan 

hammadde ve yarı mamul alımlarının üretime ile olan ilişkisinin yeterince tanımlanamaması ve 

değerinin anlaşılamamasıdır. 
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Bu bulgular ışığında aşağıdaki öneriler paylaşılabilir: 

 Tedarikçilerin dağıtım performansı üretimde sıkıntıların yaşanmaması ve müşteri tatmini 

bakımından önemlidir. Bu kapsamda işletmeler etkin olarak dağıtım performans ölçümü 

yapmalıdır. Ayrıca tedarikçilerin yapmış olduğu ürün teslimatından sonra satın alma 

performansı iki şekilde olmaktadır. Birincisi tedarikçi performans değerlemesi ikincisi ise 

işletme içi çalışanın performans değerlemesidir. Öyleki satın alma performansı tedarikçi 

performansından büyük ölçüde etkilenmekte ve satın alma kararları bu olguya göre 

değişmektedir. İşletmeler için bu kadar önemli olan tedarikçilerin dağıtım performansına 

daha fazla önem verilmeli, ölçüm yöntemleri getirilerek düzenli kontrolü sağlanmalıdır. 

 Satın alma kararları verilirken satın alma öncesinde belirli bir komisyon kurulmalı 

organizasyon içi değerleme yöntemleri ile elde edilen sonuçlar incelenerek teknik bir 

şartname hazırlanmalıdır. Böylece hem işletme verimliliğine katkı sağlanır hem de uzman 

gözüyle satın alma işlemleri yapılarak maliyetler düşürülebilir. 

 Pazardaki ürünlerin etkinlik seviyesi, ürüne ilişkin yapılan revizyonlar, hammadde ve yarı 

mamullerin özellikleri, yüklü miktarlarda alım, uzun dönemli sözleşmeler, üretim 

teknolojileri ve birbirleriyle uyumlu kullanım zorunluluğu, yasal mevzuatlar gibi konular 

dikkate alınmadan satın alım yapılmamalıdır. Bu olgular birbirleri ile entegre edilmez ise 

işletmeye büyük kayıplar verebilir. 

 İşletme içerisinde örgütsel amaç ve politikalar etkin olarak belirlenmeli ve kurallar seti 

oluşturulmalıdır. İşletmenin pazardaki imajını destekleyecek politik ve yasal düzenlemeler 

ile uyumlu olacak etkin yapılar benimsenmelidir. Yine işletme içi ve tedarikçiler ile etkin 

bir iletişim yapısı kurulmalı, yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde etkili tedarik 

zinciri yönetimi gerçekleştirilmelidir. 

 Kar düzeyi ve fiyatlama sürecinde yasal düzenlemeler ile belirlenen uzun dönemli 

sözleşmeler ve yüklü miktarda satın alımlar ile iskontolar fiyat rekabeti açısından oldukça 

önemlidir. İşletmeler satın alım yaparken bu unsurları göz önünde bulundururu ise fiyat 

rekabeti yanında aynı zamanda karlılık seviyesini de artırabilir. 

 İşletmelere ürün çeşitliliği sunan ve eksiksiz sevkiyat sağlayan tedarikçiler seçilmeli, 

işletmelere siparişe özel vade ve iskonto kolaylığı sağlamalıdırlar. Böylece müşteri tatmini 

arttırılabilir. 

 Satın alma kararlarında verimlilik ve işletmenin gelişimine katkı sağlamak için çalışanlara 

eğitimler verilmelidir. Satın alma kararlarının üretime olan etkisi çalışanlara benimsetilmeli 

planlı ve programlı eğitim müfredatları geliştirilmelidir. 

 Satın alma kararları ile üretime dayanan performans göstergelerinin altyapısı 

geliştirilmelidir. Bu altyapı ile üretime bağlı olarak işleyen sistemin sürekli takip edilmesi 

ve denetlenmesi gerekir. Böylece satın alma kararlarında verimli uygulamalar 

gerçekleştirilir, hesap verilebilirlik, performans odaklı işleyiş ve işgücü etkinliği 

sağlanabilir. 

 Çalışanlar satın alma kararları ile üretim süreçlerini sürekli iyileştirmeleri için teşvik 

edilmeli, işletme performansı ile sürekli iyileştirme uygulamaları bütünleştirilmelidir. 

 Bölgede faaliyet gösteren imalat işletmelerine depolama ve satın alma kararlarının 

yararları anlatılmalı ve bu konuda faaliyet gösteren işletmelere depolama ve satın alma 

stratejileri kazandırılmalıdır. 

Sonuç olarak çalışma kapsamındaki TRA1 Bölgesi illeri olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta 

depolama kararlarının üretimi pozitif yönde etkilemediği tespit edilmiştir. Ancak satın alma 

kararlarının ise aynı illerde üretimi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma, konu ile ilgili gerçekleştirilmiş az sayıda çalışmalardan biridir. Belirtilen ve tespit edilen 

noktalar göz önünde bulundurulmak şartı ile bundan sonra gerçekleştirilecek olan benzer 

araştırmalara yol gösterici nitelik taşıması bakımından önemlidir. Yine farklı sektörlerde farklı 
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nitelikteki çalışanlara benzer araştırmalar yapılması daha net sonuçlar elde edilmesi bakımından 

faydalı olacaktır. 

Yapılan bu çalışma sonucunda işletmelerinin yöneticilerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına, konu ile 

ilgili çalışma yapan akademisyenlere katkı sağlayacaktır. Ayrıca araştırmanın TRA1 Bölgesinde 

(Erzurum, Erzincan ve Bayburt) planlandığı göz önüne alındığında bölgede faaliyet gösteren 

imalat işletmelerine yol gösterici olacaktır. 
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MOMENTUM ANOMALİSİ VE DÜŞÜK FİYAT ANOMALİSİ: BIST 100 ENDEKSİNE 

YÖNELİK ARAŞTIRMA 

Yusuf KALDIRIM2 

 

Öz 

Çalışmanın amacı, BIST 100 endeksi kapsamında, Temmuz 2008 - Haziran 2015 döneminde momentum anomalisi 

ve düşük fiyat anomalisinin geçerliliğini, hisse senedi fiyatı etkisini dikkate alan momentum yatırım stratejilerinin 

başarısını araştırmaktır. Bulgular, 9 aylık portföy oluşturma stratejisini içeren 9, 12 aylık yatırım sürelerinde ve 12 

aylık portföy oluşturma stratejisini içeren, 6, 9, 12 aylık yatırım sürelerinde BIST 100 endeksi kapsamında momentum 

anomalisinin geçerli olduğunu, düşük fiyat düzeyindeki portföyleri içeren momentum yatırım stratejisinin ekonomik 

olarak oldukça güçlü sonuçlar ürettiğini, yüksek hisse senedi fiyatı etkisini dikkate alan momentum yatırım 

stratejilerinin geleneksel momentum yatırım stratejilerinden daha fazla anormal getiri ürettiğini ortaya koymuştur. 

Araştırmada, düşük fiyat anomalisinin geçerliliğine dair bulguya rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler   :Momentum Anomalisi, Düşük Fiyat Anomalisi, BIST 100 Endeksi 

JEL Sınıflaması: G12, G14 

 

MOMENTUM ANOMALY  AND LOW PRICE ANOMALY: RESEARCH IN BIST 100 

INDEX 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the existence of momentum anomaly, low price anomaly and succses of 

momentum investment strategies considering stock price effect in BIST 100 index during the period July 2008 to June 

2015. Findings reveal the existence of momentum anomaly consisting of 9-month portfolio strategy, in 9, 12-month 

investment periods and consisting of 12-month portfolio strategy in 6, 9, 12-month investment periods in BIST 100 

Index. Momentum investment strategies including low price portfolios produce strong results as economical. Also, 

findings show that momentum investment strategies considering stock price effect produce more abnormal return than 

traditional momentum investment strategies. There is no evidence existence of low price anomaly in research.   

Keywords   :Momentum Anomaly, Low Price Anomaly, BIST  100  Index 

JEL Classificationı: G12, G14 
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Giriş 

Geleneksel finans teorileri, yatırımcıların her bir yatırım sonucuna ilişkin ihtimalleri rasyonel bir 

şekilde değerlendirerek karar verdiklerini, yani rasyonel davrandıklarını ileri sürmektedir. 

Geleneksel finansın başlıca teorilerinden biri Etkin Piyasalar Hipotezi’dir. Fama (1965) etkin bir 

piyasayı, menkul kıymetlerin gelecekteki değerlerini tahmin ederek karını maksimize etmek 

isteyen rekabetçi çok sayıda rasyonel yatırımcının yer aldığı, mevcut bilgilerin bütün piyasa 

katılımcıları tarafından elde edilebildiği piyasa olarak tanımlamıştır (Fama, 1965, s.76).   Hipoteze 

göre; finansal piyasalarda herhangi bir zamandaki menkul kıymet fiyatları mevcut olan bütün 

bilgiyi yansıtmaktadır (Fama, 1970, s.383). Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre; gelecekteki menkul 

kıymet fiyat hareketlerinin yönünün teknik ya da temel analiz gibi yöntemlerle tahmin edilmesi ve 

herhangi bir işlem stratejisine bağlı olarak sistematik olarak anormal getiriler elde edilmesi 

mümkün değildir. Etkin Piyasalar Hipotezi yatırımcıların farklı risk düzeyindeki yatırım 

araçlarından, en az riskli olanı, aynı risk seviyesinde ise en yüksek getiriyi sağlayacak olanı 

seçeceğini, yani yatırımcıların risk-getiri bileşenlerini dikkate alarak yatırım yaptıklarını 

varsaymaktadır. Etkin Piyasalar Hipotezi’nin bu yaklaşımı, yatırımcıların daima rasyonel olduğu 

varsayımından kaynaklanmaktadır (Tunçel, 2013, s.114). 

Hisse senedi fiyat hareketlerinin ve getirilerin tahmin edilmesine yönelik, yapılan bazı çalışmalar 

Etkin Piyasalar Hipotezi ile çelişen bulgular ortaya koymuşlardır. Ampirik çalışma sonuçlarına 

dayanan bu bulguların ortaya çıkardığı durumlar anomali olarak adlandırılmaktadır.  

Anomalilerin sebeplerini açıklamaya çalışan, yatırım kararlarında bilişsel önyargılar ve kısayollar 

ile duyguların etkisini araştıran Kahneman ve Tversky’nin çalışmalarıyla davranışsal finans olarak 

bilinen alan ortaya çıkmıştır. Davranışsal finans, Homo Economicus’un risk ve belirsizlik altında 

karar alma ve karar alırken yaptığı yanlılık ve hataları, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve diğer 

bilim dallarıyla birlikte inceleyen (Çitilci, 2014, s.23) finansal piyasalarda geleneksel rasyonel 

paradigma tarafından karşılaşılan güçlüklere yanıt olarak 1980’lerde ortaya çıkan yeni bir alandır 

(Vasiliou vd. 2008, s.101). Dolayısıyla davranışsal finans psikoloji ve sosyoloji gibi davranışsal 

bilimlerden bazı kavramları kullanarak finansal piyasaları ve yatırımcıları daha iyi anlamayı 

amaçlamaktadır (Baltussen, 2011, s.2). Geleneksel finans, insanların “rasyonel”, olduğunu 

varsayarken, “davranışsal finans insanı “normal” olarak ifade etmektedir (Statman, 1999, s.26).  

Anomalilerin gözlendiği piyasalarda, belirli yatırım stratejilerine bağlı olarak anormal getiri elde 

edilebildiği gibi anomalilerin süreklilik arz etmesi, varlık getirilerinin tahmin edilebilirliğini ve 

yatırım stratejilerinden elde edilen kazançları sistematik hale getirebilmektedir. Hisse senedi 

piyasalarında gözlenen anomaliler, takvimsel anomaliler, kesitsel anomaliler, fiyat anomalileri 

gibi çeşitli kategorilerde sınıflandırılabilmektedirler. Takvimsel anomaliler, sistematik olarak 

belirli takvim dönemlerinde anormal getirilere işaret etmektedir. Ocak Ayı Anomalisi (Wachtel, 

1942), Haftanın Günün Anomalisi (Cross, 1973), Halloween Anomalisi (Bouman ve Jacobsen, 

2002), Ay Dönümü Anomalisi (Lakonishok ve Smidt, 1988), Tatil Anomalisi (Fields, 1934).  

başlıca takvimsel anomalilerdir Kesitsel anomaliler, hisse senedi getirileri ile firma büyüklüğü, 

defter değeri/piyasa değeri oranı, fiyat/kazanç oranı ve hisse senedi fiyatı arasında ilişki olduğunu 

ve bu ilişkiyi dikkate alarak oluşturulacak yatırım stratejileri ile anormal getiri elde edilebileceğini 

ifade etmektedir. Başlıca kesitsel anomaliler; Firma Büyüklüğü (Banz 1981), Fiyat/Kazanç Oranı 

(Basu, 1977), Defter Değeri/Piyasa Değeri Oranı (Resenberg, Reid ve Lanstein, 1985), ve Düşük 

Fiyat (Fritzmeier, 1936) anomalileridir. Fiyat anomalileri ise hisse senetlerinin geçmiş getirilerini 

dikkate alarak oluşturulacak yatırım stratejileri ile anormal getiri elde edilebileceğini ifade 

etmektedir. Fiyat anomalileri, Momentum (Jegadeesh ve Titman, 1993) ve Aşırı Tepki (DeBondt 

ve Thaler, 1985) anomalilerinden oluşmaktadır. Bunlar dışında, Politik Faktörlere dayalı 

anomaliler, daha spesifik durumlara odaklanan hava durumuna, spor müsabakalarının sonuçlarına 
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bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen anomalileri araştırmaya yönelik ampirik çalışmalar da 

bulunmaktadır.  

Çalışmada, Temmuz 2008 - Haziran 2015 döneminde BIST 100 endeksi kapsamında, Düşük fiyat 

anomalisi geçerli midir? Momentum anomalisi geçerli midir? Hisse senedi fiyatı etkisini dikkate 

alan momentum yatırım stratejileri, BIST 100 endeksi kapsamında, hisse senedi getirilerinin 

tahmin edilmesinde faydalı mıdır? Bu stratejileri kullanarak anormal getiri elde edilebilir mi? 

sorularına cevap aranmıştır. Momentum anomalisi araştırması, literatürdeki çalışmalardan farklı 

olarak 1 ve 2 ay gibi çok kısa vadeleri de içermektedir. Borsa İstanbul’da Kesitsel anomalilere 

yönelik çalışmalar genellikle Firma Büyüklüğü, Fiyat/Kazanç Oranı, Defter Değeri/Piyasa Değeri 

Oranı anomalilerine, Fiyat anomalilerine yönelik çalışmalar ise Aşırı Tepki anomalisine 

odaklanmaktadır. BIST 100 endeksi kapsamında Düşük Fiyat anomalisi ve Momentum 

anomalisi’nin geçerliliğini araştırmaya yönelik çalışma olmaması araştırma konusunun 

belirlenmesinde etkili olmuştur. Çalışmanın bu yönüyle literatüre önemli katkı sağlaması 

beklenmektedir. 

Çalışma kapsamında, giriş bölümünden sonra, araştırmanın konusunu oluşturan momentum 

anomalisi ve düşük fiyat anomalisine ilişkin literatüre yer verilmiştir. İkinci bölümde, araştırmanın 

verileri ve metodolojisi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmanın hipotezleri oluşturulmuştur. 

Dördüncü bölümde,  araştırma sonucunda elde edilen ampirik bulgular açıklanmıştır. Beşinci 

bölümde, araştırmanın sonuçları özetlenmiş ve sonraki çalışmalar için önerilere yer verilmiştir. 

1. Literatür Taraması  

1.1. Momentum Anomalisi 

Hisse senedi piyasalarında momentum etkisi, hisse senetlerinin geçmiş getiri davranışlarını devam 

ettirme eğiliminde olduğunu yani geçmişte iyi performans gösteren hisse senetlerinin iyi 

performans göstermeye, kötü performans gösteren hisse senetlerinin ise zayıf performans 

göstermeye devam edeceğini ifade etmektedir (Chan, Jegadeesh ve Lakonishok, 1996, s.1681). 

Momentum anomalisine göre, momentum etkisinin geçerli olduğu piyasalarda, geçmişte iyi 

performans gösteren hisse senetlerin alınması, kötü performans gösteren hisse senetlerinin 

satılmasını içeren momentum yatırım stratejileri ile 3-12 aylık vadede anormal getiri elde 

edilebilmektedir (Jegadeesh ve Titman, 2001, s.699). Levy (1967) güçlü fiyat hareketleri gözlenen 

hisse senetlerine yatırım yapılarak yüksek getiriler elde edilebileceğini ortaya koymuştur. 

Jegadeesh ve Titman (1993) kazanan hisse senetlerinin alınması kaybeden hisse senetlerinin 

satılmasına dayanan momentum yatırım stratejileri ile 3-12 aylık vadede, yıllık %8 ile %18  

arasında getiri elde edilebileceğini tespit etmiştir.  Chan, Jegadeesh ve Lakonishok (1996) 6 aylık 

getirilere göre oluşturulan kazanan ve kaybeden portföylerde, 6 aylık yatırım süresinde, kazanan 

portföyün, kaybeden portföyden %8,8 daha fazla getiri ürettiğini, Rouwenhorst (1998) uluslararası 

çeşitlendirmeyle oluşturulan kazanan portföylerin, kaybeden portföylerden aylık %1 daha iyi 

performansa sahip olduğunu, Condrad ve Caul (1998) momentum stratejilerinin 3-12 aylık 

vadelerde karlı olduğunu ortaya koymuşlardır. Rouwenhorst (1999) aralarında Türkiye’ninde yer 

aldığı gelişmekte olan 20 borsaya yönelik araştırmada, 7 ülkede momentum anomalisinin geçerli 

olduğunu, Türkiye’de istatistiksel olarak anlamlı sonuç oluşmadığını tespit etmiştir.  O’Neal 

(2000) momentum stratejisini kullanarak normal üstü getiri elde edilebileceğini ifade etmiştir. 

Moskowitz ve Grinblatt (1999) sektörel bazda momentum anomalisinin geçerli olduğunu, sektör 

momentumuna dayanan stratejilerin bireysel hisse senedi momentum yatırım stratejilerinden daha 

karlı olduğunu tespit etmiştir. Jegadeesh ve Titman (2001) 1990’lı yıllarda da momentum yatırım 

stratejilerinin karlı olduğunu tespit etmiştir. Hon ve Tonks (2002) İngiltere piyasasına Cleary, 

Doucette ve Schmitz (2005) Toronto Menkul Kıymet Borsasında momentum anomalisinin geçerli 

olduğuna dair bulgulara ulaşmışlardır. Griffin, Ji ve Martin (2005) Türkiye’yi de kapsayan 

Amerika, Avrupa, Asya piyasalarına yönelik çalışmada, global anlamda fiyat ve kazanç 

momentumunun pozitif olduğunu, fiyat ve kazançlardaki kısa dönemli artışların anormal getiri 
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üretmede önemli olduğunu, Türkiye piyasasında anomali gözlenmediğini tespit etmiştir. Wang 

(2008) İngiltere, Almanya ve Çin borsalarında anomalinin geçerli olduğuna dair bulgulara 

ulaşırken, Japonya borsasında anomali gözlenmediğini tespit etmiştir. Fama ve French (2012) 

Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Asya Pasifik piyasalarını kapsayan çalışmada, Japonya 

dışındaki piyasalarda momentum anomalisinin oluştuğunu, Foltice ve Langer (2015) momentum 

yatırım stratejileri ile bireysel yatırımcıların normal üstü getiriler elde edebileceğini tespit 

etmişlerdir.  

Borsa İstanbul’a yönelik çalışmalarda, Bildik ve Gülay (2002) momentum anomalisinin geçerli 

olmadığını, Barak (2006), birleşme, temettü, sermaye artırımı gibi şirket haberleri öncesi 4 haftalık 

ve sonrasındaki 2 haftalık dönemde hisse senedi getirilerinde pozitif otokorelasyon oluştuğunu 

tespit etmiştir. Balı (2010)  momentum yatırım stratejisinin sadece 60 aylık yatırım süresinde 

başarılı olduğunu tespit etmiş, işlem hacminin momentum portföylerinde getiri tahmin 

edilebilirliği açısından faydalı olduğunu ifade etmiştir.  Kandır ve İnan (2011) 12 aylık portföy 

oluşturma ve 12 aylık yatırım stratejisi ile anormal getiri elde edilebileceğini, Ersoy ve Ünlü 

(2013) 6 aylık portföy oluşturma ve 6 aylık yatırım stratejisini test ettikleri çalışma ile pozitif 

momentum getirileri oluştuğunu tespit etmişlerdir. Çöllü (2015) hisse senetlerini piyasa, mikro, 

küçük, büyük olarak sınıflandırmış, 12 aylık yatırım stratejisinde bütün sınıflandırma düzeylerinde 

momentum anomalisinin güçlü olduğuna dair bulgulara ulaşmıştır. 

1.2. Düşük Fiyat Anomalisi 

Düşük fiyat anomalisi, düşük fiyata sahip olan hisse senetlerinin yüksek fiyatlı olanlara göre daha 

fazla getiri ürettiğini ifade etmektedir. Yapılan çalışmalar, özellikle gelişmiş piyasalarda düşük 

fiyatlı hisse senetlerine yatırım yaparak anormal getiriler elde edilebileceğini ortaya koymuştur. 

Fritzmeier (1936), düşük fiyatlı hisse senetlerinden oluşan portföylerin, yüksek fiyatlı hisse 

senetlerinden oluşan portföylere göre daha fazla getiri ürettiğini gözlemlemiştir. Clendenin (1951),  

Allison ve Heins (1966) düşük fiyat etkisinin, hisse senetlerinin fiyatının bir fonksiyonu değil, 

hisse senetlerindeki kalite algısından kaynaklandığını ifade etmiş, Pinches ve Simon (1972), 

Blume ve Husic (1973), düşük fiyat etkisine dair bulgulara ulaşmışlardır. Branch ve Galai, (1979) 

sistematik riskin düşük fiyatlı hisse senetlerinin daha yüksek getiri üretmesini açıklamadığını ifade 

etmiştir. Waelkens ve Ward (1997), Zaremba ve Zmudzinski (2014) düşük fiyatlı hisse 

senetlerinden oluşan portföylerin, yüksek fiyatlı hisse senetlerinden oluşan portföylere göre daha 

fazla getiri ürettiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Borsa istanbul’a yönelik çalışmalarda, Karan (2001), Sevim ve Akkoç (2007) gelişmiş piyasalara 

yönelik bulguların aksine Borsa İstanbul’da yüksek fiyat etkisinin geçerli olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

2. Araştırmanın Hipotezleri 

Hisse senedi piyasalarında gözlenen anomaliler, bireysel yatırımcılar, yatırım uzmanları ve 

akademisyenlerin daima ilgisini çekmektedir. Çünkü anomalilerin gözlendiği piyasalarda, 

anomalilerin gerektirdiği yatırım stratejileri yatırımcılara ciddi getiri potansiyeli sunabilmektedir 

(Singal, 2006, s.8). Momentum anomalisine yönelik araştırmalar, kazanan hisse senetlerinin 

alınması kaybeden hisse senetlerinin satılmasına dayanan momentum yatırım stratejileri ile 3-12 

aylık vadelerde, anormal getiri elde edilebileceğini ortaya koymuştur (Jegadeesh ve Titman, 1993; 

Chan, Jegadeesh ve Lakonishok ,1996; Jegadeesh ve Titman, 2001 Hon ve Tonks,2002;  Griffin, 

Ji ve Martin, 2005; Fama ve French, 2012; Foltice ve Langer, 2015). Çalışma kapsamında ilk 

olarak BIST 100 Endeksi kapsamında momentum anomalisini varlığı araştırılmıştır. Momentum 

anomalisi araştırmasına yönelik hipotezin ifadesi aşağıdaki gibidir. 

H1: BIST 100 endeksi kapsamında, momentum yatırım stratejileri ile anormal getiri elde 

edilebilmektedir. 
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Hisse senedi fiyatı ve getirileri arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik bazı çalışmalar, hisse senedi 

getirileri ile hisse senedi fiyatları arasında negatif korelasyon olduğunu ortaya koymuştur 

(Fritzmeier , 1936; Pinches ve Simon, 1972; Blume ve Husic, 1973; Branch ve Galai, 1979; 

Waelkens ve Ward, 1997; Bird and Casavecchia (2007), Zaremba ve Zmudzinski, 2014). Ülkemiz 

borsasına yönelik çalışmalar ise, İstanbul Borsasında yüksek fiyat etkisinin geçerli olduğunu 

göstermektedir (Karan, 2001; Sevim ve Akkoç, 2007).  Araştırmada ikinci olarak, BIST 100 

endeksi kapsamında düşük fiyat anomalisinin varlığı araştırılmıştır. Araştırma hipotezinin ifadesi 

aşağıdaki gibidir. 

H2: BIST 100 endeksi kapsamında işlem gören düşük fiyatlı hisse senetleri, yüksek fiyatlı hisse 

senetlerinden daha fazla anormal getiri üretmektedir. 

Araştırmada üçüncü olarak kazanan ve kaybeden portföylerde hisse senedi fiyatına göre yapılacak 

sınıflandırma ile oluşturulan yüksek ve düşük fiyat düzeyindeki portföylerde momentum 

anomalisinin geçerliliği araştırılmıştır. Hipotezin ifadesi aşağıdaki gibidir. 

H3: BIST 100 endeksi kapsamında, momentum portföylerinde düşük (yüksek) fiyat düzeyindeki 

hisse senetlerini içeren momentum yatırım stratejileri anormal getiri üretmektedir. 

Dördüncü olarak, momentum portföylerinde yüksek ve düşük hisse senedi fiyatı etkisi 

araştırılmıştır.  Hipotezin ifadesi aşağıdaki gibidir. 

H4: BIST 100 endeksi kapsamında, momentum portföylerinde düşük (yüksek) fiyat etkisi 

görülmektedir. 

Hisse senedi piyasalarında, momentum yatırım stratejileri ve düşük (yüksek) fiyat etkisini içeren 

yatırım stratejileri tek başlarına anormal getiri üretebilmektedir. Bu doğrultuda, momentum etkisi 

yanında düşük ya da yüksek fiyat etkisini dikkate alan yatırım stratejileri’nin momentum 

getirilerini arttırabileceği ve bu stratejilerin geleneksel momentum yatırım stratejilerinden daha iyi 

performans gösterebileceği düşünülerek düşük ve yüksek fiyat etkisini dikkate alan momentum 

yatırım stratejilerinin başarısı araştırılmıştır. Düşük fiyat etkisini dikkate alan momentum yatırım 

stratejisi düşük fiyatlı kazanan hisse senetlerinin alınması, yüksek fiyatlı kaybeden hisse 

senetlerinin satılmasını, yüksek fiyat etkisini dikkate alan momentum yatırım stratejisi yüksek 

fiyatlı kazanan hisse senetlerinin alınması, düşük fiyatlı kaybeden hisse senetlerinin satılmasını 

içermektedir. Hipotezin ifadesi aşağıdaki gibidir.  

H5: BIST 100 endeksi kapsamında, düşük (yüksek) fiyat etkisini dikkate alan momentum yatırım 

stratejileri ile anormal getiri elde edilebilmektedir. 

3. Veri ve Metodoloji 

Çalışmanın örneklemini Temmuz 2008-Haziran 2015 döneminde BIST 100 endeksi kapsamında 

düzenli olarak işlem gören hisse senetleri oluşturmaktadır. BIST 100 endeksi kapsamında işlem 

gören hisse senetleri yılda dört kez güncellenmektedir. Araştırma süresi uzadıkça düzenli olarak 

işlem gören hisse senedi sayısı endeksten çıkarılma, birleşme gibi sebeplerle azalmaktadır. 

Araştırmada kullanılan veri seti örneklemdeki hisse senetlerinin Temmuz 2006-Haziran 2015 

dönemine ait  günlük açılış ve kapanış fiyatlarıdır. 

Araştırma kapsamında ilk olarak hisse senetlerinin, piyasanın aylık getirisinin ve hisse senetlerinin 

anormal getirilerinin hesaplanması gerekmektedir. Çalışmada, piyasa getirisi olarak BIST 100 

endeksinin getirisi kullanılmıştır. 

Hisse senetlerinin aylık getirileri Denklem 1 kullanılarak, BIST 100 Endeksinin aylık getirisi 

Denklem 2 kullanılarak hesaplanmıştır. Getiriler, uç değerlerden kaynaklanabilecek olumsuzluğu 

gidermek için logaritmik olarak hesaplanmıştır. 
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   rit =  ln(Pit /Pi,t-1)     (1)    

rit  Hisse senedinin t ayındaki getirisi 

Pit  Hisse senedinin t ayındaki kapanış fiyatı16 

 Pi,t-1 Hisse senedinin t-1 ayındaki kapanış fiyatı 

rmt = ln(Et / Et-1)    (2)  

rmt  t ayındaki BIST 100 endeksi getirisi 

Et  t ayındaki BIST 100 endeksi kapanış değeri17 

Et-1  t-1 ayında BIST 100 endeksi kapanış değeri 

Hisse senetlerinin anormal getirileri, CAPM modeli ile hesaplanan beklenen getiri ile hisse 

senetlerinin gerçekleşen getirileri arasındaki farkı ifade eden Jensen (alfa) ölçütü ile Denklem 3 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

  arit = rit - rfit - ( βit (rmt - rfit ))   (3)    

rit  Hisse senedinin t ayındaki beklenen getirisi 

rmt  Piyasanın t ayındaki beklenen getirisi 

βit  Beta katsayısı18 

rfit  Risksiz faiz oranı19 

3.1. Momentum Anomalisi 

Çalışmada, momentum anomalisi araştırmasında, Jegadeesh ve Titman (1993)’ın J ay ve K ay 

yöntemi kullanılmıştır. Portföy oluşturma aşamasında hisse senetleri, her t ayı sonunda, J= 3, 6, 9 

ve 12 aylık kümülatif getirilerine göre azalan şekilde sıralanarak kazanan ve kaybeden portföyleri 

oluşturulmuş, daha sonra yatırım döneminde kazanan ve kaybeden portföylerin  K= 1, 2, 3, 6, 9 

ve 12 aylık yatırım sürelerindeki ortalama kümülatif anormal getirileri hesaplanarak momentun 

yatırım stratejisinin performansı tespit edilmiştir.  

Momentum anomalisi kapsamında, portföy döneminde kazanan ve kaybeden portföylerin 

oluşturulması için hisse senetlerinin J aylık kümülatif getirileri Denklem 4 kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

𝑅𝑖𝐽 = ( ∏ (1 + 𝑟𝑖𝑡) − 1  

−1

𝑡=−𝑗

)                      (4)                           

R ij Hisse Senedinin J aylık kümülatif getirisi 

t Portföy oluşturma dönemindeki t ayı 

J Portföy oluşturma dönemi 

rit Hisse Senedinin “t” ayındaki getirisi 

                                                           
16 Yatırım döneminde 1. Ayda hisse senedi getirisi hesaplanırken, yatırım döneminin ilk günündeki açılış fiyatı 

kullanılmıştır. 
17 Yatırım döneminde 1. Ayda endeks getirisi hesaplanırken yatırım döneminin ilk günündeki endeksin açılış değeri 

kullanılmıştır 
18 Beta hesaplamaları 2 yıllık veriler kullanılarak yapılmıştır. 
19 Risksiz faiz oranı olarak hazine bonosu yıllık bileşik faizi aylık değerlere dönüştürülerek kullanılmıştır. Aylık  

faiz  hesaplamasında ( (1+yıllık faiz oranı)^1/12-1) formülü kullanılmıştır. 
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Hisse senetleri J aylık kümülatif getirilerine göre azalan bir şekilde sıralanmış,  sıralamaya göre, 

ilk %30’luk dilimde yer alan hisse senetlerinden oluşan kazanan hisse senetlerini temsil eden 

portföy M1, son %30’luk dilimde yer alan kaybeden hisse senetlerini temsil eden portföy M5 olarak 

adlandırılmıştır.  

Yatırım döneminde hisse senetlerinin performansını tespit etmek için her bir hisse senedinin K=1, 

2, 3, 6, 9, 12 aylık kümülatif anormal getirileri Denklem 5 kullanılarak hesaplanmıştır. 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝐾 = (∏(1 + 𝑎𝑟𝑖𝑡)  − 1 

𝐾

𝑡=1

)          (5)    

CAR iK   : Hisse senedinin K dönemine ait kümülatif anormal getirisi 

t  : Yatırım  dönemindeki t  ayı 

ar it  : Hisse senedinin t ayındaki  anormal getirisi 

K  : Yatırım dönemi 

Portföylerdeki hisse senetlerinin her bir K dönemi için kümülatif anormal getirisi hesaplandıktan 

sonra portföyün kümülatif anormal getirisi Denklem 6 kullanılarak hesaplanmıştır.  

𝐶𝐴𝑅𝑃𝐾 = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖/𝑛

𝑛

İ=1

                   (6) 

n Portföydeki hisse senedi sayısı 

Son olarak yatırım dönemindeki her bir K dönemi için portföyün aylık ortalama kümülatif anormal 

getirisi Denklem 7 kullanılarak hesaplanmıştır. 

𝐴𝐶𝐴𝑅 𝑃𝐾 = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑃/𝐾

𝑛

İ=1

            (7) 

ACAR P K Portföyün K aylık yatırım dönemindeki aylık ortalama kümülatif anormal getirisi 

3.2. Hisse Senedi Fiyatı Etkisi ve Momentum Anomalisi 

Araştırma kapsamında momentum anomalisi ile birlikte momentum portföylerinde hisse senedi 

fiyatına göre yapılan sınıflandırma ile oluşturulan portföylerde momentum anomalisinin 

geçerliliği, yüksek ve düşük hisse senedi fiyatı etkisini dikkate alan momentum yatırım 

stratejilerinin başarısı ve momentum portföylerinde düşük ya da yüksek hisse senedi fiyatı etkisi 

araştırılmıştır. Bu kapsamda her bir J dönemi ne ait M1 ve M5 portföylerindeki hisse senetleri  

fiyatlarına göre azalan bir şekilde sıralanmış, sıralamada en üstte yer alan %35 lik dilim ile M1P1  

ve M5P1  (yüksek fiyatlı)  portföyleri, sondaki %35’lik dilim ile M1P3 ve M5P3  (düşük fiyatlı) 

portföyleri oluşturulmuştur. Sıralamada, hisse senetlerinin J aylık portföy oluşturma dönemindeki, 

günlük fiyatlarının ortalamaları kullanılmıştır.  

3.3. Düşük Fiyat Anomalisi 

Düşük fiyat anomalisini araştırmak için hisse senetleri her t yılındaki günlük fiyat ortalamalarına 

göre, fiyatı düşük olandan, yüksek olana doğru sıralanarak, eşit sayıda hisse senedini kapsayacak 

şekilde P1, P2, P3, P4 ve P5 portföyleri oluşturulmuştur. Eşitliği bozan hisse senedi P3 portföyünde 

toplanmıştır. P1 portföyü en düşük fiyata sahip olan hisse senetlerinin oluşturduğu portföy, P5 fiyatı 

en yüksek olan hisse senetlerinden oluşan portföydür. Portföy oluşturma işleminden sonra hisse 

senetlerinin 1 yıllık kümülatif anormal getirileri Denklem 8 kullanılarak hesaplanmıştır. 
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𝐶𝐴𝑅𝑖 = (∏(1 + 𝑎𝑟𝑖𝑡) − 1  

12

𝑡=1

)       (8) 

Hisse senetlerinin kümülatif anormal getirilerinin hesaplanmasından sonra, portföyün kümülatif 

anormal getirisi Denklem 9 kullanılarak hesaplanmıştır. 

𝐶𝐴𝑅𝑃 = ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖/𝑛

𝑛

𝑖=1

                        (9) 

4. Ampirik Bulgular 

Çalışma sonucunda momentum anomalisi, hisse senedi fiyatı etkisi ve momentum anomalisi, 

düşük fiyat anomalisi araştırmasına yönelik bulgular aşağıda açıklanmıştır. 

4.1. Momentum Anomalisi 

Momentum anomalisinin geçerli olduğu piyasalarda kazanan hisse senetlerinin alınması, 

kaybeden hisse senetlerinin satılmasını içeren momentum yatırım stratejileri ile anormal getiri elde 

edilebilmektedir.  Tablo 1’de Panel A M1 ve M5 portföylerini içeren momentum yatırım stratejisi 

sonuçlarını, Panel B portföy oluşturma ve yatırım dönemleri arasında bir haftalık bekleme süresini 

içeren momentum yatırım stratejisi sonuçlarını göstermektedir. 

24 farklı momentum yatırım stratejisinin test edilmesi ile elde edilen bulgulara göre; 3 aylık 

portföy oluşturma stratejisini içeren 6 aylık yatırım stratejisi, 6 aylık portföy oluşturma stratejisini 

içeren 1 ve 2 aylık yatırım stratejilerinde M5 portföyleri daha fazla anormal getiri üretmiş ve 

momentum yatırım stratejisi başarısız olmuştur. 9 ve 12 aylık portföy stratejilerini içeren tüm 

yatırım sürelerinde momentum yatırım stratejileri başarılı olmuştur. Bulgular; 9 aylık portföy 

oluşturma stratejisini içeren 9 ve 12 aylık yatırım stratejileri ile 12 aylık portföy oluşturma 

stratejisini içeren 6, 9 ve 12 aylık yatırım stratejilerinde momentum anomalisinin geçerliliğine dair 

anlamlı sonuçlar ortaya koymuştur. Momentum anomalisinin geçerliliğini doğrulayan bu sonuçlar 

içerisinde en yüksek anormal getiriyi sağlayan strateji 12 aylık portföy oluşturma ve 12 aylık 

yatırım stratejisidir. 

Tablo 1: Ortalama Kümülatif Anormal Momentum Getirileri (%) 

PANEL A PANEL B 

  1 2 3 6 9 12   1 2 3 6 9 12 

3 0,45 0,31 0,03 -0,12 -0,01 0,01 3 0,49 0,26 0 -0,1 0,05 0,01 

  (0,82) (0,87) (0,09) (-0,55) (-0,06) (0,09)   (1,01) (0,78) (0,01) (-0,44) (0,27) (0,04) 

6 -0,35 -0,13 0 0,14 0,07 0,05 6 0,25 0,02 0,16 0,31 0,2 0,13 

  (-0,68) (-0,35) (0,01) (0,66) (0,43) (0,32)   (0,48) (0,06) (0,49) (1,47) (1,26) (0,94) 

9 0,01 0,28 0,40 0,33* 0,30*** 0,28*** 9 0,38 0,5 0,64** 0,48** 0,42*** 0,37*** 

  (0,03) (0,74) (1,34) (1,67) (2,10) (2,41)   (0,74) (1,38) (2,14) (2,50) (3,08) (3,27) 

12 0,45 0,38 0,45 0,41** 0,48*** 0,50*** 12 0,96* 0,54 0,60** 0,51*** 0,59*** 0,55*** 

  (0,84) (1,05) (1,63) (2,19) (3,37) (4,25)   (1,85) (1,52) (2,09) (2,75) (4,22) (4,64) 

 ***%1,    **%5,    *%10 Anlamlı 

Panel B’de gösterilen, portföy oluşturma ve yatırım dönemi arasında 1 haftalık bir bekleme 

süresinin bulunduğu yöntemdeki bulgulara göre, 3 aylık portföy oluşturma ve 6 aylık yatırım 

dışındaki tüm momentum yatırım stratejileri başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. 9 aylık portföy 

oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık yatırım stratejilerinde, 12 aylık portföy oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık 

yatırım stratejilerindeki sonuçlar anlamlıdır. Bir haftalık bekleme süresi bulunan stratejilerde 9 
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aylık portföy oluşturma stratejisindeki 3 ve 6 aylık yatırım stratejileri ile 12 aylık portföy 

oluşturma stratejisindeki 3 aylık yatırım stratejisinde de anomalinin geçerliliği doğrulanmıştır.  

Anlamlı sonuçlar içerisinde, en yüksek anormal getiri 9 aylık portföy oluşturma ve 3 aylık yatırım 

stratejisinde gerçekleşmiş, onu 12 aylık portföy oluşturma ve 3, 9 aylık yatırım stratejileri 

izlemiştir. Portföy oluşturma ve yatırım dönemi arasında bir haftalık bekleme süresi bulunan 

stratejilerdeki anlamlı sonuçların tümü bekleme süresi bulunmayan yöntemdeki momentum 

getirilerinden daha yüksektir.   

4.2. Hisse Senedi Fiyatı Etkisi ve Momentum Anomalisi 

Tablo 2’de Panel A yüksek fiyatlı hisse senetlerinden oluşan, Panel B düşük fiyatlı hisse 

senetlerinden oluşan portföyleri içeren momentum yatırım stratejisi sonuçlarını göstermektedir.  

Panel A’daki sonuçlara göre, M1P1 portföyü,  M5P1 portföyünden daha iyi performans ortaya 

koyamamıştır. Bulgular, yüksek fiyat düzeyindeki portföylerde tüm portföy oluşturma ve yatırım 

stratejilerinde momentum yatırım stratejilerinin başarısız olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2: Yüksek ve Düşük Hisse Senedi Fiyatı Düzeyindeki Portföylerde Momentum Getirileri (%) 

PANEL A (M1P1-M5P1) PANEL B (M1P3-M5P3) 

 3 6 9 12  3 6 9 12 

3 -0,09 -0,34 -0,33* -0,40* 3 -0,06 0,14 0,32 0,56** 

 (-0,27) (-1,52) (-1,78) (-1,86)  (-0,13) (0,38) (1,05) (2,20) 

6 -0,53* -0,41** -0,0047** -0,40** 6 0,39 0,53 0,64* 0,70*** 

 (-1,94) (-2,01) (-2,54) (-2,35)  (0,75) (1,34) (1,92) (2,61) 

9 -0,19 -0,29 -0,33* -0,23 9 1,12** 1,40*** 1,40*** 1,30*** 

 (-0,66) (-1,30) (-1,85) (-1,35)  (2,19) (3,65) (4,81) (5,69) 

12 -0,26 -0,36* -0,27 -0,11 12 1,69*** 1,78*** 1,61*** 1,61*** 

 (-0,85) (-1,69) (-1,50) (-0,71)  (3,44) (5,26) (6,27) (7,99) 

***%1 Anlamlı   **%5 Anlamlı    *%10 Anlamlı 

Panel B’deki sonuçlar, düşük fiyatlı hisse senetlerini içeren portföylerde, 3 aylık portföy oluşturma 

ve 3 aylık yatırım dışındaki stratejilerin pozitif anormal getiri ürettiğini göstermektedir. Bulgulara 

göre, 3 aylık portföy oluşturma ve 12 aylık yatırım stratejisindeki, 6 aylık portföy oluşturma ve 12 

aylık yatırım stratejisindeki, 9 aylık portföy oluşturma ve 9, 12 aylık yatırım stratejilerindeki, 12 

aylık portföy oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık yatırım stratejilerindeki sonuçlar anlamlıdır. Geleneksel 

momentum yatırım stratejisinden farklı olarak 3 ve 6 aylık portföy dönemlerinde momentum 

anomalisinin geçerliliğini doğrulayacak anlamlı sonuç ortaya çıkmıştır.   

Tablo 3 M1 ve M5 portföylerindeki yüksek ve düşük hisse senedi fiyatı etkisini tespit etmeye 

yönelik yapılan araştırma sonuçlarını göstermektedir. Sonuçlar, M1 portföyünde düşük fiyatlı hisse 

senetleri bütün stratejilerde daha iyi performansa sahip olduğunu ortaya koymakla birlikte, 

istatistiksel olarak düşük fiyat etkisini doğrulayacak anlamlı sonuç oluşmamıştır. 
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Tablo 3: Düşük ve Yüksek Fiyat Düzeyindeki Portföyler Arasındaki Ortalama Kümülatif 

Anormal Getiri Farkı (%) 

PANEL A (M1P3-M1P1) PANEL B (M5P3-M5P1) 

 3 6 9 12  3 6 9 12 

3 -0,05 0,22 0,26 0,40* 3 -0,08 -0,0026 -0,0038 -0,0056** 

 (-0,14) (0,88) (1,20) (1,86)  (-0,16) (-0,72) (-1,38) (-2,20) 

6 0,30 0,29 0,46* 0,28 6 -0,62 -0,0066* -0,0066** -0,0082*** 

 (0,86) (1,07) (1,95) (1,40)  (-1,30) (-1,83) (-2,17) (-3,34) 

9 0,36 0,50 0,46 0,22 9 -0,96** -0,0119*** -0,0127*** -0,0131*** 

 (0,95) (1,70) (1,90) (1,13)  (-2,11) (-3,59) (-5,28) (-6,20) 

12 0,41 0,40 0,31 0,21 12 -1,53*** -1,73*** -1,56*** -1,51*** 

 (1,04) (1,45) (1,46) (1,25)  (-3,67) (-6,06) (-6,89) (-7,77) 

***%1 Anlamlı   **%5 Anlamlı    *%10 Anlamlı 

M5 portföyüne yönelik bulgular, 3 aylık portföy oluşturma ve 12 aylık yatırım stratejisi, 6 aylık 

portföy oluşturma ve 9, 12 aylık yatırım stratejileri, 9 aylık portföy oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık 

yatırım stratejileri, 12 aylık portföy oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık yatırım stratejilerindeki anlamlı 

negatif anormal getiri farklılıkları, yüksek fiyat etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. M5 

portföyünde, özellikle 12 aylık portföy stratejisindeki sonuçlar istatistiksel olarak oldukça 

güçlüdür. 

Tabla 4’te  Panel A düşük fiyat  etkisini dikkate alan, Panel B  yüksek fiyat etkisini dikkate alan 

momentum yatırım stratejisi sonuçlarını göstermektedir. 

Panel A’daki bulgulara göre, test edilen 16  momentum yatırım stratejisinde, 3 aylık portföy 

oluşturma ve 12 aylık yatırım stratejisinde, 9 aylık portföy oluşturma ve 3 aylık yatırım stratejisi  

dışındaki, 9 aylık ve 12 aylık portföy stratejilerinde momentum yatırım stratejisi pozitif anormal 

getiri üretmiş olmakla birlikte momentum yatırım stratejisinin başarısını doğrulayacak düzeyde  

anlamlı sonuç oluşmamıştır. 
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Tablo 4: Düşük ve Yüksek Fiyat Etkisini Dikkate Alan Momentum Yatırım Stratejisi Getirileri  

PANEL A (M1P3-M5P1) PANEL B  (M1P1-M5P3) 

 3 6 9 12  3 6 9 12 

3 -0,14 -0,12 -0,07 0,01 3 -0,01 -0,08 0,05 0,17 

 (-0,34) (-0,44) (-0,29) (0,06)  (-0,03) (-0,22) (0,21) (0,78) 

6 -0,22 -0,12 -0,01 -0,12 6 0,09 0,25 0,19 0,42 

 (-0,65) (-0,44) (-0,05) (-0,52)  (0,19) (0,71) (0,66) (1,91) 

9 0,16 0,21 0,13 -0,02 9 0,77* 0,90 0,94*** 1,08*** 

 (0,42) (0,659 (0,50) (-0,07)  (1,74) (3,06) (4,41) (6,41) 

12 0,16 0,04 0,05 0,10 12 1,27*** 1,37*** 1,30*** 1,39*** 

 (0,38) (0,15) (0,19) (0,47)  (3,19) (5,38) (6,52) (9,16) 

***%1 Anlamlı   **%5 Anlamlı    *%10 Anlamlı 

Panel B’deki bulgulara göre,  3 aylık portföy oluşturma ve 3, 6 aylık yatırım stratejileri pozitif 

anormal getiri üretmiştir.  9 aylık portföy oluştuma ve  9, 12 aylık yatırım stratejilerindeki, 12 aylık 

portföy oluşturma ve 3, 6, 9, 12 aylık yatırım stratejilerindeki sonuçlar anlamlıdır.   

4.3. Düşük Fiyat Anomalisi 

Düşük fiyat anomalisinin geçerli olduğu piyasalarda, düşük fiyatlı hisse senetlerinden oluşan 

portföyler, fiyatı yüksek olan hisse senetlerinden oluşan portföylere göre daha fazla anormal getiri 

üretmektedir. Tablo 5 düşük fiyat anomalisi araştırmasına yönelik sonuçları göstermektedir.  

 

Tablo 5: Hisse Senedi Fiyatına Göre Oluşturulan Portföylerin Kümülatif Anormal Getirileri (%) 

Dönem P1 P2 P3 P4 P5 P1-P5 

Temmuz 2008 -  Haziran 2009 -14,05 10,91 -17,08 -10,16 -4,34 -9,711 

 Temmuz 2009 -  Haziran 2010 -2,80 12,17 -1,80 19,64 4,00 -6,80 

Temmuz 2010-  Haziran 2011 29,24 24,29 6,05 9,50 4,32 24,92 

Temmuz 2011 – Haziran 2012 -12,85 -23,43 8,69 6,07 11,55 -24,40 

Temmuz 2012- Haziran 2013 -11,27 -6,79 5,16 13,33 4,73 -16 

Temmuz 2013 – Haziran 2014 -11,84 8,50 -3,90 -1,37 4,56 -16,416 

Temmuz 2014  - Haziran 2015 -5,33 11,07 3,58 22,25 12,34 -17,67 

ACAR 

-4,13 

(-0,72) 

5,25 

(0,891) 

0,09 

(0,03) 

8,47* 

(1,95) 

5,31** 

(2,529) 

-9,44 

(-1,53) 

***%1 Anlamlı, **%5 Anlamlı,  *%10 Anlamlı 
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Bulgulara göre, en düşük ortalama kümülatif anormal getiri, P1 portföyünde, en yüksek kümülatif 

ortalama anormal getiri P4 portföyünde oluşmuştur. Bulgular, yüksek fiyatlı hisse senetlerinden 

oluşan portföyün yıllar itibari ile ortalama kümülatif anormal getirileri arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir ilişki olduğunu gösterirken, diğer portföylerin yıllar itibari ile getirileri arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Yüksek fiyatlı hisse senetlerinden oluşan P5 portföyü, P1 

portföyünden daha fazla ortalama kümülatif anormal getiri üretmiştir, fakat bu farklılık istatistiki 

olarak doğrulanmamıştır. Bulgular,  BIST 100 endeksi kapsamında düşük fiyat  anomalisinin 

geçerliliğine dair kanıt ortaya koymamıştır.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Etkin piyasalar hipotezi hisse senedi fiyatlarının, mevcut her türlü bilgiyi yansıttığını, gelecekte 

oluşacak fiyatların tahmin edilemeyeceğini ve hisse senedi piyasalarında herhangi bir işlem 

stratejisine bağlı olarak sistematik bir şekilde anormal getiri elde etmenin mümkün olmadığını 

ifade etmektedir. Etkin Piyasalar Hipotezi’nin varsayımlarını test etmeye yönelik araştırmalar, 

hisse senedi fiyatlarının geçmiş getirilere, mevsimselliklere, hisse senedi fiyatı, piyasa değeri 

/defter değeri oranı, firma büyüklüğü ve fiyat/kazanç oranı gibi faktörlere bağlı olarak tahmin 

edilebileceğini ve bu faktörleri dikkate alan işlem stratejileri ile hisse senedi piyasalarında anormal 

getiriler elde etmenin mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada, geçmiş getirileri dikkate 

alan yatırım stratejileri ile anormal getiri elde edilebileceğini ifade eden momentum anomalisi ve 

düşük fiyatlı hisse senetlerine yatırım yapılarak anormal getiri elde edilebileceğini ifade eden 

düşük fiyat anomalisinin geçerliliği ile hisse senedi fiyatı etkisini dikkate alan momentum yatırım 

stratejilerinin başarısı araştırılmıştır. 

 Momentum anomalisine yönelik yapılan çalışmalar özellikle gelişmiş olan piyasalarda 

anomalinin 3-12 aylık yatırım stratejilerinde geçerli olduğunu göstermektedir. 24 farklı stratejinin 

test edildiği çalışma sonucunda elde edilen bulgular, momentum anomalisinin BIST 100 endeksi 

kapsamında, 9 aylık portföy oluşturma stratejisini içeren 9 ve 12 aylık yatırım stratejilerinde, 12 

aylık portföy oluşturma stratejisini içeren 6, 9 ve 12 aylık yatırım stratejilerinde geçerli olduğunu 

ortaya koymuştur.  

Momentum portföylerinde hisse senedi fiyatına göre yapılan sınıflandırmada, bulgular, düşük 

fiyatlı hisse senetlerinden oluşan portföylerde momentum anomalisinin 3 ve 6 aylık portföy 

oluşturma stratejisini içeren 12 aylık yatırım stratejisinde, 9 ve 12 aylık portföy oluşturma 

stratejilerini içeren 3, 6, 9 ve 12 aylık yatırım stratejilerinde geçerli olduğunu ortaya koymuştur. 

Özellikle 12 aylık portföy oluşturma stratejisini içeren yatırım stratejilerindeki sonuçlar, anlamlı 

ve ekonomik olarak oldukça güçlüdür. Bulgular, kazanan portföylerde yüksek ya da düşük hisse 

senedi fiyatı etkisine dair kanıt ortaya koymamıştır. Kaybeden portföylere yönelik bulgular bazı 

stratejilerde yüksek hisse senedi fiyatı etkisinin geçerli olduğunu göstermiştir. Yüksek fiyatlı hisse 

senedi etkisini dikkate alan 9 aylık portföy oluşturma ve 12 aylık yatırım stratejisi ile 12 aylık 

portföy oluşturma stratejisini içeren tüm yatırım stratejilerindeki anormal getiriler geleneksel 

momentum yatırım stratejilerindeki anormal getirilerin oldukça üzerindedir. 

Düşük fiyat anomalisini araştırmaya yönelik yapılan uluslar arası çalışmalar, özellikle gelişmiş 

olan piyasalarda anomalinin geçerli olduğu hisse senedi piyasalarında, düşük fiyatlı hisse 

senetlerine yatırım yapılarak anormal getiri elde edilebileceğini ortaya koymakla birlikte, 

gelişmekte olan borsalar arasında yer alan Borsa İstanbul’a yönelik yapılan çalışmalarda yüksek 

fiyat etkisinin geçerliliğine yönelik bulgular ortaya konmuştur. Araştırmada, BIST 100 endeksi 

kapsamında düşük ya da yüksek fiyat etkisine dair bulguya rastlanmamıştır.  

Sonraki çalışmalarda, haftalık getiriler ile daha kısa vadelerde momentum anomalisinin geçerliliği, 

sektör momentumu ve sektör bazında momentum anomalisinin geçerliliği ile vadeli işlem ve 

opsiyon piyasalarında momentum anomalisine yönelik araştırma yapılabilir. 
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ROTHWELL VE ARNOLD’IN ALGILANAN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK 

ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 

Merve GERÇEK 

Sevgi ELMAS ATAY 
Öz 

Bu çalışmanın amacı, Rothwell ve Arnold’ın (2007) Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama, 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılmasıdır. Bu amaçla, söz konusu ölçeğin uyarlanması için yazarlardan 

gerekli izin alınmış, çeviri ve geri-çeviri işlemleri konuya hakim uzmanlar tarafından bağımsız olarak 

gerçekleştirilmiştir. Uzmanların üzerinde görüş birliğine vardığı ölçeğin ön uygulamasının yapılmasının ardından 

ölçeğe son şekli verilmiştir. İstanbul’daki işletmelerdeki beyaz yakalı çalışanlardan oluşan iki örneklem grubu 

üzerinde ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeğin 

güvenilirliğini değerlendirebilmek için Cronbach alpha katsayısından, faktörler arası ilişkileri belirleyebilmek için ise 

Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, Türkçe’ye 

uyarlanan ölçeğin 10 ifade ve 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Yapılan analizler, Algılanan İstihdam 

Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Algılanan İstihdam Edilebilirlik, Ölçek Uyarlama, Geçerlilik, Güvenilirlik 

Jel Kodları: M10, J21 

TURKISH ADAPTATION, VALIDATION AND RELIABILITY STUDY OF 

ROTHWELL AND ARNOLD’S SELF-PERCEIVED EMPLOYABILITY SCALE 

Abstract 

The purpose of this study is to adapt Rothwell and Arnold’s (2007) Perceived Employability Scale into Turkish and 

conduct the scale’s validity and reliability studies. For this purpose, permission of scale adaptation was obtained from 

the authors. The translation and back-translation processes were carried out independently by the experts who have 

knowledge on employability. After the experts reached an agreement upon the scale items, pre-study of the scale was 

held. Exploratory and confirmatory factor analyzes were conducted to determine the construct validity of the scale on 

two sample groups consisted of white-collar employees working in Istanbul. The Cronbach alpha coefficient was used 

to evaluate the reliability of the scale and the Pearson Correlation coefficient was used to determine the inter-factor 

correlations. As a result of the exploratory and confirmatory factor analyses, it was seen that the Turkish form of the 

scale consists of 10 items and 2 factors. Results indicated that the Turkish form of the Perceived Employability Scale 

is a valid and reliable measurement tool. 

Key Words: Self-Perceived Employability, Scale Adaptation, Validity, Reliability 

Jel Classification: M10, J21 
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Giriş 

1990’lı yıllardan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte, işletmeler arası birleşme ve satın almalar 

artmış, örgüt yapıları değişmeye başlamış ve örgütlerde küçülme stratejilerinin uygulanması 

yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, geleneksel istihdam ilişkilerinde de farklılaşmalar 

yaşanmaya başlanmıştır (Benson, 2006: 173). Geleneksel istihdam anlayışında, bireyler tek bir 

işletmede uzun bir dönem boyunca çalışmakta, işverenler de çalışanlarına iş güvencesi 

sağlamaktadır. Yeni istihdam anlayışında ise tek bir iş veya örgütle sınırlı kariyer anlayışından 

uzaklaşılmış, örgütlerin çalışanlarına uzun dönemli istihdam sağlama anlayışı sona ermeye 

başlamıştır (Prujit ve Derogee, 2010: 439).  Bu doğrultuda, bireylerin tahmin edilmesi güç, 

hareketli ve daha değişken işgücü piyasası koşullarıyla başa çıkmalarının bir yolu da “istihdam 

edilebilirlik” olmaktadır (Berntson vd., 2006: 224). İstihdam edilebilirlik; örgütlerin, çalışanlarına 

kendileri için gerekli olabilecek bilgi ve becerilerin kazandıracaklarına ilişkin verdikleri bir söz 

olarak düşünülmektedir (Benson, 2006: 175). Dolayısıyla örgütler, çalışanlarına uzun süreli 

birlikte çalışma sözü vermemekte, ancak çeşitli eğitim-geliştirme yöntemleriyle sürekli 

geliştirmeyi vaat etmektedirler. Çalışanların da benzer şekilde, işgücü piyasasının değişken 

dinamikleri içerisinde farklı işler ve örgütler arası geçiş yapabilmeleri için, kendilerini “istihdam 

edilebilir” kılmaya yönelik sürekli öğrenme ve gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmaları 

gerekmektedir. İstihdam edilebilirlik, yönetim yazının insan kaynakları yönetimi, kariyer teorisi 

gibi alanlarında birey, örgüt ve endüstri düzeyinde incelenmiş bir kavramdır (Van Der Heijde ve 

Van Der Heijden, 2006: 450). İstihdam edilebilirlik hem bireyler hem de örgütler açısından önem 

taşımaktadır (Fugate vd., 2004: 15).  

1. İstihdam Edilebilirlik Kavramı 

Fugate vd., (2004: 16) istihdam edilebilirliği, “çalışanların kariyer fırsatlarını tanımlayıp farkında 

olmalarını sağlayan işle ilgili uyum yeteneği” şeklinde tanımlamışlardır. İstihdam edilebilirlik, 

“bireyin yeni bir işe girme ya da mevcut işinde çalışmaya devam etme olasılığına yönelik kendi 

düşünceleri” şeklinde de tanımlanmaktadır (Vanhercke vd., 2014: 594). Rothwell ve Arnold’ın 

(2007: 25) tanımına göre istihdam edilebilirlik, “bireyin arzuladığı işe girme, ya da çalışmakta 

olduğu işinde çalışmaya devam edebilme yeteneğidir”. İstihdam edilebilirlik, bireylerin iş ve 

örgütler arası hareketlerini kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. İstihdam edilebilirliğin doğrudan 

bireylere fiili istihdam sağlamadığı, ancak istihdam edilme olasılıklarını arttırıcı nitelikte olduğu 

ifade edilmektedir (Fugate vd., 2004: 17). Dolayısıyla, bireylerin “istihdam edilebilir” olarak 

nitelendirilebilmeleri için, hali hazırda çalışıyor olma koşuluna gerek duyulmamaktadır. 

İstihdam edilebilirliğe yönelik ilk çalışmalar 1950’li yıllarda başlamıştır. Bu dönemdeki 

çalışmalarda tam istihdam sağlama anlayışı çerçevesinde, işsizlerin istihdama katılımıyla 

ilgilenilmiş ve istihdam konusunun ekonomik yönüne odaklanılmıştır (Thijssen vd., 2008: 168). 

1980’lerde istihdam edilebilirlik, işgücü piyasası dinamikleri açısından değil, örgütsel düzeyde ele 

alınmıştır (Vanhercke vd., 2014: 593). Bu dönemde istihdam edilebilirlik, örgütlerin ortaya çıkan 

değişimlerle mücadele edebilmesi için bir araç olarak görülmüştür. 1990’lı yıllardan itibaren 

istihdam edilebilirlik kavramının işgücü piyasası ile ilgili bir kavram olarak değerlendirilmesi, 

önceki dönemlerdeki anlayıştan farklılaşmasına yol açmıştır. İstihdam edilebilirlik, yalnızca 

işsizler için değil, çalışan nüfusun tamamı için önemli bir kavram haline gelmiştir. İstihdam 

edilebilirliğin değişen koşullarda ortaya çıkan iş güvencesizliğine bir alternatif olabileceği 

düşünülmüştür. Yalnızca işgücü piyasasında değil, aynı zamanda örgüt sınırları içinde ve/veya 

dışında kariyer olanaklarının sağlanmasında istihdam edilebilir olmanın önemli olduğu görüşü 

hakim olmuştur. İstihdam edilebilirliğin, bireyin iç veya dış işgücü piyasasında bir işte kalma 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde benimsenen yeni anlayışa göre psikolojik 

sözleşmenin değiştiği görülmektedir. Çalışanların kendi kariyerleri için sorumluluk almalarının 

karşılığında işverenlerin istihdam edilebilirliği arttırmak için çalışanlarına çeşitli eğitim ve gelişim 

fırsatları sunması gerekmektedir (Forrier ve Sels, 2003: 104). 
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İstihdam edilebilirlik, toplumları veya devletleri kapsayan makro açıdan tam istihdam 

sağlanmasının bir göstergesidir. Örgüt veya işverenler açısından istihdam edilebilirlik, işgücü arz 

ve talebinin eşleşme durumunu ifade etmektedir. Mikro açıdan istihdam edilebilirlik ise, bireyin 

arzuladığı bir işte çalışma olasılığı olarak ifade edilebilmektedir (Forrier ve Sels, 2003: 104). Birey 

açısından istihdam edilebilirlik anlayışı, çalışanların kendi kariyer gelişimlerini yönetmesi ve iş 

güvencelerini koruma yönünde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini öne sürmektedir. İstihdam 

edilebilirliğe bireysel yaklaşımda, geleneksel istihdam anlayışından farklı olarak, sorumluluğun 

örgüte değil, bireye yüklendiği ifade edilebilir (Berntson vd., 2006: 224). İstihdam edilebilirliğin 

sağlanmasında, bireylere olduğu kadar işverenlere de önemli görevler düşmektedir. İşveren ihtiyaç 

duyulan niteliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışanlara gerekli bilgiyi, zamanı, 

kaynağı ve fırsatları sunmalıdır. Aynı zamanda işveren, çalışanlarına işletme içinde işler arasında 

hareketlilik fırsatları sunarak, mevcut ya da başka bir işletmede çalışanların gelecekteki işleri için 

eğitim ve geliştirme olanakları sağlamakla yükümlüdür (Thijsen vd., 2008: 171).  

Bütünleşik bir istihdam edilebilirlik modeli geliştiren McQuaid ve Lindsay (2005: 208) istihdam 

edilebilirliği etkileyen unsurları bireysel faktörler, kişisel durumlar ve dışsal faktörler olmak üzere 

üç boyutta ele almışlardır. Bireysel faktörler; bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek düzeyi, 

iş deneyimine ve bu özelliklerin işler arasında ne düzeyde transfer edilebilir olduğuna ilişkindir. 

Kişisel durumlar, bireyin özel yaşamıyla ilgili sorumlulukları (kaç kişiye bakmakla yükümlü 

olduğu vb.), kaynaklara erişebilme düzeyi (finansal sermayeye erişim vb.) gibi sosyoekonomik 

faktörlerden oluşmaktadır. Dışsal faktörler ise işgücü piyasası koşulları ve benzeri 

makroekonomik unsurları içermektedir.  

Fugate vd., (2004: 19) istihdam edilebilirliği; kariyer kimliği, kişisel uyum yeteneği, sosyal ve 

insan sermayesi unsurlarının bileşiminden oluşan çok boyutlu bir yapı olarak ele almışlardır. 

Kariyer kimliği, bireyin kendisini kariyer bağlamında nasıl tanımladığı ile ilgili olmaktadır. 

Kariyer kimliği, bireyin kariyer fırsatları arasından arzuladığı yolu bulmak için kullandığı bir 

bilişsel pusula görevini görmektedir. Kişisel uyum yeteneği, bireyin çevredeki belirsizlik ve 

karmaşıklıkla başa çıkma yeteneğidir (McArdle vd., 2007: 248). Sosyal sermaye, bireyin işe 

girmekte yararlanabileceği sosyal ağlarını, insan sermayesi ise bireyin kariyer gelişimi üzerinde 

etkili olabilecek çeşitli özelliklerini (eğitim durumu, iş deneyimi, bilişsel yetenek vb.) ifade 

etmektedir (Fugate vd., 2004: 23-24). 

İstihdam edilebilirliği birey açısından ele alan çalışmaların öznel ve nesnel olarak iki açıdan 

incelenmesi mümkündür. Öznel ölçümlerde, bireyin kendisini ne ölçüde istihdam edilebilir olarak 

tanımladığı önem kazanırken, nesnel ölçümde ise istihdam edilebilirlik, bireyin eğitim durumu ve 

deneyimi gibi birtakım somut ölçütler aracılığıyla istihdam edilebilirliğin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır (Vanhercke vd., 2014: 594). Berntson ve Marklund (2007), Rothwell ve Arnold 

(2007) gibi yazarlar, “algılanan istihdam edilebilirlik” olgusuna odaklanmışlardır. Algılanan 

istihdam edilebilirlik, “çalışanın yapmakta olduğu işe benzer yeni bir işe alınması olasılığına 

ilişkin kendi algısı” olarak tanımlanmaktadır (De Cuyper vd., 2011: 1487). Nesnel istihdam 

edilebilirlik, bireyin eğitim durumu ya da işgücü piyasasındaki pozisyonu gibi somut göstergelere 

ilişkindir. Algılanan istihdam edilebilirlik ise, bireyin aynı işletmede farklı bir işe veya farklı 

işletmelerde yeni bir işe girip giremeyeceğine ilişkin kişinin kendi değerlendirmeleri ile ilgili bir 

kavramdır (Berntson vd., 2006: 225).   

Algılanan istihdam edilebilirlik, bireyin işgücü piyasasının beklentilerini ne ölçüde 

karşılayabildiğine ilişkin kendi değerlendirmesini yansıttığı için öznel açıdan ele alınmaktadır (De 

Cuyper vd., 2011: 1487). Dolayısıyla, bireyin işgücü piyasasında gerçekte ne kadar ilgi 

göreceğinden çok, kişinin bu konuya ilişkin kendi düşünceleri önem kazanmaktadır. Algılanan 

istihdam edilebilirliğin mevcut durumda çalışan ve çalışmayan bireyler açısından incelenebileceği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca ilgili tanımda “olasılık” ifadesine odaklanılmış, dolayısıyla bireysel ve 

yapısal faktörlerin etkisi göz ardı edilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, ilerlemiş yaştaki bir 

çalışanın yeni bir işe girme olasılığını genç yaştaki çalışanlara kıyasla daha düşük olarak 
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değerlendirmesi bireysel unsurlara ilişkin bir durum değerlendirmesidir. Hükümet politikaları 

doğrultusunda işverenlere finansal destek sağlandığı bir ortamda bireylerin istihdam edilebilirlik 

düzeylerinin arttıklarını düşünmesi ise yapısal unsurlara ilişkin bir değerlendirme olmaktadır 

(Vanhercke vd., 2014: 595).  

Algılanan istihdam edilebilirlik, içsel ve dışsal olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır (Hillage 

ve Pollard, 1998; Kluytmans ve Ott, 1999; Sanders ve De Grip, 2004; Rothwell ve Arnold, 2007). 

Algılanan içsel istihdam edilebilirlik, bireyin çalıştığı örgütteki istihdam edilebilirliğine ilişkin 

algılarını yansıtırken, algılanan dışsal istihdam edilebilirlik ise bireyin farklı bir örgütte istihdam 

edilme olasılığına ilişkin düşüncelerini ifade etmektedir (Forrier vd., 2015: 58).  

Alanyazın incelendiğinde, algılanan istihdam edilebilirliğin değerlendirilmesinde farklı ölçüm 

araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan birisi Rothwell vd.’nin (2008) üniversite 

öğrencilerinden oluşan bir örneklem kullanarak geliştirmiş olduğu Algılanan İstihdam Edilebilirlik 

Ölçeği’dir. Bu ölçek, 11 ifade ve iki boyuttan oluşan, 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5’e 

(kesinlikle katılıyorum) uzanan Likert tipi bir ölçektir. Berntson ve Marklund’un (2007) 

çalışmasında, algılanan istihdam edilebilirliğinin değerlendirilmesi için 5 ifade kullanılmıştır. Bu 

ifadeler 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5’e (kesinlikle katılıyorum) uzanan Likert tipi ölçek 

üzerinde değerlendirilmektedir. De Vos ve Soens’in (2008) çalışmasında ise algılanan istihdam 

edilebilirlik, 5’li Likert ölçek üzerinde değerlendirilen 3 ifade ile ölçülmüştür.  

Bu çalışmada Rothwell ve Arnold (2007) tarafından geliştirilen “Algılanan İstihdam Edilebilirlik 

Ölçeği”nin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. İlgili çalışmada algılanan 

istihdam edilebilirliğin kuramsal modelinin bir ucunda içsel işgücü pazarı, diğer ucunda dışsal 

işgücü pazarı bulunmaktadır. Bu modelde, kişisel özellikler-mesleki özellikler ayrımı bulunmakta 

ve bu ayrımlar doğrultusunda model dörde ayrılmaktadır. İlk boyutta bireyin yapmakta olduğu işin 

örgütü tarafından ne düzeyde değerli görüldüğü (içsel boyut) yer almaktadır. İkinci boyutta ise 

aynı işin dış işgücü piyasasında ne kadar talep gördüğüne (dışsal boyut) odaklanılmıştır. Ayrıca, 

bireyin örgüt içerisinde kendisini ne kadar değerli gördüğü (içsel boyut) ve sahip olduğu 

özelliklerin dış işgücü piyasasında ne düzeyde talep gördüğüne ilişkin (dışsal boyut) kendi 

düşünceleri modelde yer almaktadır. Böylece algılanan istihdam edilebilirlik, bireyin hem içsel 

hem dışsal işgücü piyasasındaki değerine ilişkin, yine bireyin kendi düşünceleri çerçevesinde 

ortaya koyulmuştur (Rothwell ve Arnold, 2007: 27). Bu çalışmada, çalışanlara yönelik ifadeler 

içermesi ve istihdam edilebilirliği içsel ve dışsal olmak üzere iki boyutta incelemesi bakımından 

diğer ölçüm araçlarından ayrılan Rothwell ve Arnold’ın (2007) ölçeğinin Türkçe’ye 

uyarlanmasına karar verilmiştir.  

2.Araştırmanın Yöntemi 

2.1.Çeviri İşlemleri 

Bu çalışmada Rothwell ve Arnold’ın (2007) Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği (Self-

Perceived Employability Scale) için uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Bu 

amaçla, ilk olarak ölçeği geliştiren yazarların izni alınmış ve ölçeğin uyarlanabilirliğine ilişkin 

alan ve konu uzmanlarından görüş istenmiştir. Ölçeğin hedef dile çevrilmesinde İngilizce ve 

Türkçe dillerine hakim, ölçülen yapı hakkında bilgi sahibi farklı alanlarda uzmanlar bağımsız 

olarak çeviri ve geri-çeviri işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Ölçeğin hedef dil olan Türkçe’ye 

çevrilmesinde iki İngiliz Dili ve Edebiyatı uzmanı birbirinden bağımsız olarak çeviri yapmışlardır. 

Daha sonra bu çeviriler, ölçeğin aslını görmemiş olan iki ayrı dil uzmanı tarafından ölçeğin anadili 

olan İngilizceye geri-çeviri yapılmıştır. Bu işlemlerin ardından, istihdam edilebilirlik konusunda 

bilgi sahibi 3 uzman, çeviri ve geri-çevirileri inceleyerek ortak bir karara varmışlardır. Üzerinde 

ortak karar varılan ölçek, 10 kişilik ön deneme grubuna uygulanmış, katılımcıların ölçek 

ifadelerini açıklık ve uygunluk açısından değerlendirmesi istenmiştir. Ölçeğin içerik geçerliliğini 

değerlendirmek için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Söz konusu ölçek İngiltere’de 
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geliştirilmiş olduğu için, ülkemizde nasıl bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla 

geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya çıkartılabilmesi 

için öncelikle keşfedici faktör analizi (KFA) yapılmıştır. Ortaya çıkan yapının araştırma verilerine 

uygunluğunu değerlendirmek amacı ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin iç 

tutarlılığının belirlenmesinde Cronbach Alpha katsayısından, faktörler arası ilişkileri belirlemek 

için ise Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır.  

2.2.Örneklem 

Ölçek uyarlama çalışmasında, keşfedici faktör analizi (KFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

için iki ayrı örneklem kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklem gruplarını İstanbul’da faaliyet 

gösteren işletmelerdeki 200 beyaz yakalı çalışan oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak, 

tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. 100 kişiden 

oluşan birinci örneklem grubunda, katılımcıların %49’u kadın, %51’i erkektir. Katılımcıların yaşa 

göre dağılımları incelendiğinde %22’sinin 23-27 yaş aralığında; %35’inin 28-32 yaş aralığında; 

%13’ünün 33-37 yaş aralığında; %11’inin 38-42 yaş aralığında; %19’nun ise 43 ve üzeri yaş 

aralığında olduğu belirlenmiştir. 100 kişiden oluşan ikinci örneklem grubunda ise; katılımcıların 

%43’ünün kadın; %57’sinin ise erkek olduğu görülmüştür. İkinci örneklem grubu katılımcılarının 

yaşa göre dağılımları incelendiğinde %13’ünün 23-27 yaş aralığında; %35’inin 28-32 yaş 

aralığında; %24’ünün 33-37 yaş aralığında; %14’ünün 38-42 yaş aralığında; %14’ünün ise 43 ve 

üzeri yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Birinci örneklem grubu KFA’da, ikinci örneklem grubu 

ise DFA’da kullanılmıştır.   

2.3.Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Rothwell ve Arnold’ın (2007) “Self-Percieved Employability: 

Development and Validation of a Scale” isimli çalışmasında geliştirmiş olduğu “Algılanan 

İstihdam Edilebilirlik Ölçeği” (Self-Perceived Employability Scale) kullanılmıştır. Bu ölçeğin 

geliştirilmesinde 8’er ifadeden oluşan “içsel istihdam edilebilirlik/internal employability” ve 

“dışsal istihdam edilebilirlik/external employability” olmak üzere iki faktörü temsil eden 16 ifade 

geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine tabi tutulmuştur. Yazarların çalışmasındaki ölçeğin nihai 

halinde 4 ifadesi içsel istihdam edilebilirlik, 6 ifadesi ise dışsal istihdam edilebilirliği temsil eden 

2 faktörlü toplam 10 ifadelik bir ölçek yapısı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha değerleri, 

genel istihdam edilebilirlik için 0,83; içsel istihdam edilebilirlik faktörü için 0,72 ve dışsal 

istihdam edilebilirlik faktörü için 0,79’dur. Ölçek ifadeleri 1’den (Kesinlikle katılmıyorum) 5’e 

(Kesinlikle katılıyorum) uzanan Likert tipi ölçek ile değerlendirilmiştir.  Bu çalışmada, ölçeğin 

aslının farklı bir dilde ve ülkede geliştirilmiş olmasından dolayı, yazarın ölçek geliştirmede 

kullandığı 16 ifadenin tümü çeviri işleminden geçirilerek çalışma örneklemine uygulanmıştır.  

3.Araştırmanın Bulguları 

3.1. Ölçek İfadelerinin Değerlendirilmesi 

Ölçek ifadelerinin değerlendirilmesinde, ölçek ifadelerinden alınan puanlar ile ölçeğin toplam 

puanı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve ölçek ifadelerinin ayırt ediciliğini belirleyebilmek 

üzere madde-toplam korelasyon değerleri ile üst-alt %27’lik gruplara göre t-testi sonuçları 

değerlendirilmiştir. Elde edilen değerler Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1: Her Bir İfadenin Madde Ayırt Ediciliğine İlişkin Madde Toplam Korelasyonları ve T-testi 

Sonuçları  

Madde 

No 

Madde Toplam 

Korelasyon 

Üst-Alt %27’lik gruplara göre 

t-testi sonuçları 

EP1 0,555 -5,821(**) 

EP2 0,291 -6,079(**) 

EP3 0,580 -5,380(*) 

EP4 0,459 -6,696(*) 

EP5 0,502 -4,837(**) 

EP6 0,660 -6,043(**) 

EP7 0,664 -5,284(*) 

EP8 0,365 -4,823(**) 

EP9 0,582 -4,942(**) 

EP10 0,543 -4,911(**) 

EP11 0,586 -6,797(**) 

EP12 0,610 -6,696(**) 

EP13 0,588 -7,146(**) 

EP14 0,613 -5,827(**) 

EP15 0,498 -3,994(**) 

EP16 0,665 -7,142(**) 

* p<0,05   ** p<0,01; EP: Employability-İstihdam Edilebilirlik 

Madde toplam korelasyon değerleri 0,30-0,20 arasında kalan ifadeler zorunlu durumlarda 

kullanılabilirken, 0,20’den düşük ifadeler kullanılmamalıdır (Büyüköztürk, 2007:118). Tablo 1’de 

görüldüğü üzere,  2. ifadenin 0,291’lik bir değerle 0,30’a çok yakın olduğu görülmüş, bu nedenle 

analiz dışı bırakılmamıştır.  Madde ayırt ediciliğini belirlemek için yapılan t-testi sonuçları, tüm 

ifadeler için üst %27’lik grubun madde ortalama puanının alt %27’lik grubun puanlarından anlamlı 

(p<0,05) düzeyde farklı olduğunu göstermiştir. Ölçek ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından 

KFA yapılmıştır.  

3.1.Keşfedici Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Birinci örneklem grubuna ilişkin veriler, yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla keşfedici faktör 

analizine tabi tutulmuştur. KFA’da, “temel bileşenler analizi” ile faktör çıkarma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Temel bileşenler analizinde “varimax” döndürme şekli tercih edilmiştir. 
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KFA’da ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0,45 ve üzerinde değer taşımaları gerektiği, ancak 

0,30 üzerindeki maddelerin de araştırmacının değerlendirmesine göre kabul edilebildiği 

görülmektedir (Büyüköztürk, 2007:118).  Faktör analizi sonucunda, bir maddenin birden fazla 

faktöre ait yükünün eşit ya da 0,10’dan daha az bir farka sahip olmasına çapraz yük denilmektedir 

(Şencan, 2005: 392). Çapraz yüklere sahip maddeler, taşıdığı anlam bakımından incelenerek 

ölçekten çıkartılabilir ve faktör analizi yinelenebilir. Yapılan faktör analizinde, faktör yükleri 

0,40’ın altında olan ve çapraz yükü bulunan maddeler anlamları bakımından incelenmiş, 

çıkartılmasına karar verilenler elenerek faktör analizi yinelenmiştir. Elenen maddelerin ardından 

10 maddeden oluşan 2 faktörlü bir ölçek yapısı ortaya çıkmıştır. Faktör yükleri 0,658 ile 0,818 

arasında değişen ölçeğin 6 maddesi birinci faktörün; 4 maddesi ise ikinci faktörün altında 

toplanmıştır. Maddelerin KFA sonucu faktör yükleri ve güvenilirlik katsayıları Tablo 2’de 

görülmektedir.  

      Tablo 2: Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör Yükleri Cronbach α 

Faktör 1: Dışsal İstihdam Edilebilirlik (Varyansı 

açıklama oranı= % 35,550) 

 0,845 

EP16 0,844  

EP12 0,799  

EP14 0,733  

EP11 0,673  

EP15 0,608  

EP13 0,604  

Faktör 2: İçsel İstihdam Edilebilirlik (Varyansı 

açıklama oranı= % 25,098) 
 

0,812 

EP5 0,873  

EP3 0,851  

EP6 0,612  

EP7 0,572  

Toplam varyansı açıklama oranı=60,648  0,880 

KMO değeri=0,863   

Barlett Testi sonucu 

Ki-kare=432,950 sd=45  

p=0,000 

EP: İstihdam Edilebilirlik 
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KMO istatistiğinin 0,863 değerine sahip olması ve Barlett testi Ki-Kare katsayısının anlamlı 

(p=0,000<0,05) olması veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 

2010:322). Faktör analizi sonucunda elde edilen varyans oranlarının yüksek olması, ölçek 

yapısının gücünün bir işareti olarak görülmektedir (Tavşancıl, 2002:42). Ölçek ifadelerinden 

herhangi birisinin faktör yükünün 0,40’ın altında olması ya da birden fazla faktörde aldığı yükler 

arasındaki farkın 0,10’ın altın olmasını ifade eden çapraz yüklerin bulunması durumunda, söz 

konusu ifadenin elenmesi ve faktör analizinin yinelenmesi önerilmektedir (Şencan, 2005: 392). Bu 

nedenle çapraz yük sorunu bulunan ve faktör yükü 0,40’ın altında bulunan 1., 2., 4., 8., 9., ve 10. 

ifadeler çıkartılarak KFA yinelenmiştir.  

Rothwell ve Arnold’ın (2007) çalışmasında, 16 ifade üzerinden yapılan faktör analizi sonucunda 

10 ifadeli ve 2 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Yazarların çalışmasında, 2., 3.,4., 5. ve 9. ifadeler 

içsel istihdam edilebilirliği; 8., 9., 11., 13., 14. ve 15. ifadeler ise dışsal istihdam edilebilirliği 

temsil etmektedir. Yazarların çalışmasında, içsel istihdam edilebilirlik faktörlerinin faktör 

yüklerinin 0,49 ile 0,81 arasında; dışsal istihdam edilebilirlik faktörünün faktör yüklerinin ise 0,53 

ile 0,83 arasında değiştiği belirlenmiştir.  

KFA sonucunda, 5., 3., 6. ve 7. ifadelerin içsel istihdam edilebilirliği; 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. 

ifadelerin ise dışsal istihdam edilebilirliği temsil ettiği belirlenmiştir. Birinci faktördeki ifadelerin 

faktör yükleri 0,604 ile 0,844 arasında değişmektedir. İkinci faktörde yer alan ifadelerin faktör 

yükleri ise 0,572 ile 0,873 arasında değişmektedir. Birinci faktörün açıkladığı varyans oranı 

%35,550; ikinci faktörün açıkladığı varyans oranı ise %25,098’dir. Toplam varyansın %60,648 

olduğu görülmüş ve faktörlerin toplam varyansa katkısı yeterli kabul edilmiştir. Ölçeğin iç 

tutarlılığını belirlemek üzere hesaplanan Cronbach alpha değeri 0,880’dir. Birinci faktör için 0,845 

ve ikinci boyut için 0,812 olan iç tutarlılık değerlerinin ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğuna 

işaret ettiği söylenebilir  (Özdamar, 2012: 114). 

İçsel istihdam edilebilirlik ve dışsal istihdam edilebilirlik faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek 

üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucunda korelasyon katsayısının 0,609 olduğu 

görülmüştür (p<0,05). Ölçeğin alt faktörleri arasında anlamlı ve olumlu yönde ilişki bulunması 

ölçeğin bağımsız faktörlerden oluştuğuna işaret etmektedir. KFA ile ortaya koyulan 10 ifade ve 2 

faktörden oluşan ölçek yapısı ikinci örneklemde DFA ile sınanmıştır.  

3.2.Doğrulayıcı Faktör Analizi 

DFA ile önceden belirlenen yapının ana uygulama verileri ile doğrulanıp doğrulanmadığının 

incelenmesinde uyum indekslerinden yararlanılmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2016: 266).  Modelin değerlendirilmesinde hangi uyum indeksinin kullanılacağı araştırmacının 

tercihine bağlıdır (Erkorkmaz vd., 2012: 213). DFA için kullanılan uyum indekslerinden bazıları, 

Ki-kare uyum testi (Chi-Square Goodness), Uyum İyiliği İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), 

Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), Karşılaştırmalı Uyum 

İndeksi (Comparative Fit Index, CFI), Normlaştırılmış Uyum Indeksi (Normed Fit Index, NFI), 

Normlaştırılmamış Uyum Indeksi (Non-Normed Fit Index, NNFI), Göreli Uyum İndeksi (Relative 

Fit Index, RFI), Fazlalık Uyum İndeksi (Incremental Fit Index, IFI), Ortalama Hataların Karekökü 

(Root Mean Square Residuals, RMR) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean 

Square Error of Approximation, RMSEA)’dür. DFA için LISREL 8.80 yazılımından 

yararlanılmıştır.  

Uyum indeksleri tek başına yeterli olmadığı için, maddelerin katsayıları ve korelasyon değerleri 

ile birlikte değerlendirilmektedir (Erkorkmaz vd., 2012: 213). Bu çalışmada, test edilen modelin 

yeterliliğini değerlendirmek üzere ki-kare/sd, GFI, CFI, NFI, NNFI, IFI, SRMR, RMR, ve 

RMSEA uyum indekslerinden yararlanılmıştır. Ana uygulama verileri ile yapılan DFA analizi 

sonucu elde edilen LISREL görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1: DFA’ya İlişkin Yol Şeması ve Faktör Yük Değerleri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, içsel istihdam edilebilirlik faktöründe yer alan ifadelerin faktör yükleri 

sırasıyla 0,64;0,40;0,64 ve 0,78’dir. Dışsal istihdam edilebilirlik faktöründe yer alan ifadelerin 

faktör yükleri ise sırasıyla 0,69; 0,71; 0,70; 0,69; 0,56 ve 0,58’dir. Faktörler arası korelasyon 

değerinin 0,45 olması, içsel istihdam edilebilirlik ve dışsal istihdam edilebilirlik arasında orta 

düzeyde pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler olduğunu ifade etmektedir. Faktörlerin güvenilirlik 

düzeyinin belirlenmesinde kompozit güvenilirlik katsayılarından (composite reliability) 

yararlanılmıştır (Raykov, 1997: 173). İşçsel istihdam edilebilirlik faktörünün güvenilirlik 

katsayısının 0,715; dışsal istihdam edilebilirlik faktörünün güvenilirlik katsayısının ise 0,819 ile 

yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmüştür (Colwell, 2016). 

Ki-kare / serbestlik derecesinin 2’ye eşit ya da daha küçük olması mükemmel uyum anlamına 

gelmektedir (Özdamar, 2012: 185). Model için elde edilen ki-kare değeri (χ2) 58,08 (sd=34, 

p<0,00) ve ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı (χ2/sd)  1,07 olarak belirlenmiştir. 

RMSEA indeksinin 0,085 değeriyle kabul edilebilir uyum gösterdiği görülmektedir.  Standardize 

edilmiş RMR’nin 0,067; NNFI değerinin 0,95; NFI değerinin 0,92; IFI değerinin 0,97; CFI 

değerinin 0,97 ve GFI değerinin 0,89 olduğu görülmüştür. Bu uyum indeksleri birlikte 

incelendiğinde modelin kabul edilebilir uyum aralıklarında olduğu yorumu yapılabilir.  DFA’ya 

ilişkin sonuçlar, KFA ile ortaya koyulan 10 maddeli 2 faktörlü yapının ana uygulama verileri ile 

doğrulandığı şeklinde yorumlanmıştır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

İstihdam edilebilirlik kavramı ile ilgili yapılan alanyazın incelemesi sonucu, bu kavramın 1990’lı 

yıllardan itibaren bireysel açıdan incelendiği görülmüştür. Bir başka deyişle, istihdam edilebilirlik 

konusunda sorumluluğun bireye yüklendiği yorumu yapılabilir. Bu doğrultuda, bireyin kendisini 
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ne düzeyde istihdam edilebilir nitelikte gördüğü, araştırmalarda öne çıkan bir konu haline 

gelmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada istihdam edilebilirlik kavramı, bireysel düzeyde bireyler 

tarafından algılanan boyutu açısından ele alınmıştır. Algılanan istihdam edilebilirliğin incelendiği 

araştırmalarda çeşitli ölçüm araçlarının kullanıldığı görülmektedir (Rothwell ve Arnold, 2007; 

Berntson ve Marklund, 2007; DeVons ve Soens, 2008; Rothwell vd., 2008). Bazı ölçüm araçlarının 

istihdam edilebilirlik kavramını tek boyutlu olarak ele aldığı, bazılarında ise içsel ve dışsal 

boyutlarıyla bu kavramın daha detaylı incelendiği görülmüştür. Bu çalışmada, algılanan istihdam 

edilebilirliği içsel ve dışsal boyutları açısından inceleyen Rothwell ve Arnold (2007) tarafından 

geliştirilmiş olan Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. 

Söz konusu ölçek 10 ifadeli ve 2 boyuttan oluşan bir yapıya sahiptir. Ülkemizde bu ölçeğin nasıl 

bir yapıya sahip olduğunu belirlemek üzere, ölçek uyarlama aşamaları çerçevesinde analizler 

yürütülmüştür.  

“Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği”nin aslı İngiltere’de geliştirilmiştir. Dolayısıyla, söz 

konusu ölçeğin dilimize uyarlanmasında yazarların ölçek geliştirmede kullandığı 16 ifadenin 

tümünün kullanılması uygun bulunmuştur. Ölçeğin hedef dile alanında uzman kişiler tarafından 

çevrisi ve geri-çevirisinin ardından uzman görüşüne sunulmuştur. Ön deneme grubuna uygulanan 

ölçek için, birinci örneklem grubunda keşfedici faktör analizi (KFA), ikinci örneklem grubunda 

ise doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi için yapılan 

KFA sonucunda 10 ifade ve 2 alt faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Faktörlerin toplam 

varyansı açıklama oranı %60,648 ve iç tutarlılık değeri ise 0,880 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 

faktör yapısının doğrulanması için ikinci örneklem grubu üzerinde yapılan DFA’da, model için 

elde edilen ki-kare değeri (χ2) 58,08 (sd=34, p<0,00); ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı 

(χ2/sd)  1,07; RMSEA indeksinin 0,085; Standardize edilmiş RMR’nin 0,067; NNFI değerinin 

0,95; NFI değerinin 0,92; IFI değerinin 0,97; CFI değerinin 0,97 ve GFI değerinin 0,89 olduğu 

görülmüştür. Modelin uyum indeksleri kabul edilebilir aralıklarda olduğuna ilişkin sonuçlar, KFA 

ile belirlenen yapının doğrulandığı şeklinde yorumlanmıştır.  

Rothwell ve Arnold’ın (2007) çalışmasında 16 ifade üzerinden yapılan faktör analizleri sonucu 

bazı ifadelerin çıkartılması gerektiğine karar verilmiştir. Yazarlar, çıkartılan ifadelerin yerine 

kalan ifadelerin içsel ve dışsal boyutları temsil edebilecek nitelikte olduğu için yapı geçerliliğini 

bozmayacağını öne sürmüşlerdir. Bu çalışmada faktör analizleri sonucu çıkartılan ifadelerin 

katılımcılar tarafından anlaşılır olmadığı ve kalan ifadelerin içsel ve dışsal boyutları ölçmek üzere 

daha ayırt edici olduğu yorumu yapılabilir. 

Bu çalışmada Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin 2 boyuta ayrışması, içsel istihdam 

edilebilirliği ve dışsal istihdam edilebilirliği temsil eden ifadelerin bir araya toplanmış olması 

Rothwell ve Arnold’ın (2007) çalışmasındaki ölçek yapısına uygun görünmektedir. Bu çalışmanın 

sonuçları, söz konusu ölçeğin aslında olduğu gibi ülkemizde de istihdam edilebilirlik kavramının 

içsel ve dışsal boyutu ile ele alınabileceğini göstermektedir. Ayrıca, yapılan analizler sonucu, 

kuramsal açıdan aynı doğrultuda olan ifadelerin içsel ve dışsal istihdam edilebilirlik boyutlarını 

temsil edecek şekilde ayrıştığı görülmüştür. Bu açıdan, çalışanların aynı işletmede farklı işlerde 

çalışabilmelerine ilişkin algıları istihdam edilebilirliğin içsel boyutunu oluşturmaktadır. 

Çalışanların farklı işletmelerde iş bulma olasılıklarına ilişkin düşünceleri ise istihdam 

edilebilirliğin dışsal boyutunu ifade etmektedir.  

İstihdam ilişkileri açısından psikolojik sözleşmenin içeriğinin değişmesiyle birlikte, istihdam 

edilebilirliğin arttırılması yönünde bireylere düşen rol ve sorumluluklar artmıştır. Bu bağlamda, 

istihdam edilebilirlik kavramının bireysel düzeyde ele alındığı çalışmalarda artış olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada, “Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği”nin uyarlaması yapılmış 

ve algılanan istihdam edilebilirlik kavramının ülkemizde incelenmesi için bir ölçüm aracının 

yazına kazandırılması amaçlanmıştır. Ek’te sunulan ölçek formunun, bu konuda araştırma yapacak 

olanlara faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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Bu çalışmanın sonuçları, KFA ve DFA’nın yapıldığı iki farklı örneklemden elde edilen veriler ile 

sınırlıdır. Elde edilen sonuçların ülkemizde genelleştirilebilmesi için söz konusu ölçeğin farklı 

sektörler ve farklı büyüklüklerde işletmelerde çalışan bireyler üzerinde yeniden uygulanması 

gerektiği ifade edilebilir.  
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EK 1: 

ALGILANAN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ÖLÇEĞİ İFADELERİ 

*1. İşverenim kişisel katkılarıma değer verdiği için, çalıştığım işletmeye yönelik iyi beklentilerim 

vardır. 

*2. Bu işletmede işten çıkarmalar (küçülme, toplu işten çıkarma v.b.) olsa bile beni 

çıkarmayacaklarına eminim. 

3. Bu işletmede sahip olduğum ilişkiler kariyerimde yardımcı olur. 

*4. Şu anda yaptığım işten farklı olsa da çalıştığım işletmede ortaya çıkan kariyer fırsatlarından 

haberdar olurum. 

5. Şu anki işimde kazanmış olduğum beceriler, bunun dışındaki diğer meslek alanlarına da transfer 

edilebilir. 

6. Başka işletmelerde de istihdam edilebilir olmak adına kendi kendimi geliştirebilirim. 

7. Mesleki ağlarımı ve iş bağlantılarımı kariyerimi geliştirmek için kullanabilirim. 

*8. Şu an yaptığım işten oldukça farklı olsa da bu işletmenin dışındaki fırsatlar hakkında bilgi 

sahibiyim. 

*9. Bu iş yerinde benimle aynı işi yapan insanlar tarafından saygı görüyorum. 

*10. Bu işletmede benimle aynı işi yapan insanlara oldukça değer verilir. 

11. Eğer ihtiyacım olursa benzer bir işletmede şu anki işime benzer bir işi kolayca bulabilirim. 

12. Şu an çalışmakta olduğum işletmeye benzeyen diğer işletmelerde benim gibi iş yapan insanlar 

gerçekten talep görür. 

13. Hemen hemen her işletmede benimkine benzer bir işe kolaylıkla girebilirim. 

14. Benimle benzer niteliklere sahip (bilgi, beceri, tecrübe v.s.) herhangi bir kişi, işverenler 

tarafından oldukça talep görür. 

15. Becerilerim ve deneyimlerimle ilgili olan her işe girebilirim. 

16. Benimle benzer deneyime sahip insanlar, hem kendi işletmelerinde hem de sektördeki diğer 

işletmelerde oldukça değer görür. 

*KFA sonucu çıkartılan ifadeler.
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FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI1 

Nurdan Değirmenci2 

Zehra Abdioğlu3 

Öz 

Bu çalışmada ABD, Kanada, Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan hisse senedi 

piyasalarından kırılgan sekizlilerin (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye, Macaristan, Polonya ve 

Şili) hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımı 2006-2015 dönemine ilişkin haftalık veri seti kullanılarak 

incelenmiştir. Asimetrik oynaklık yayılım etkilerini analiz etmek amacıyla üstel genelleştirilmiş otoregresif şartlı 

değişen varyans modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Amerika, Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları ve 

Endonezya hariç kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasaları için kaldıraç etkisinin var olduğunu ifade etmektedir. 

Ayrıca bulgulara göre gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarından kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasalarına 

doğru oynaklık yayılımı gerçekleşmektedir.  

 

Anahtar Kavramlar: Oynaklık Yayılımı, EGARCH, Asimetrik Etki, Kırılgan Sekizliler. 
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VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN FINANCIAL MARKETS  
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Giriş 

Hisse senedi piyasası oynaklığı, herhangi bir menkul kıymetin fiyatında meydana gelen ani 

değişkenlik olarak ifade edilmektedir. Oynaklık, ortaya çıkabilecek olası değişkenlikler 

doğrultusunda finansal piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği 

temsil etmektedir. Buna bağlı olarak oynaklığın dikkate alınması yatırımcıların karar alma 

süreçlerinde özellikle finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmeleri için oldukça önemlidir. 

 

Oynaklık yayılımı, bir piyasada oluşan bir şokun diğer piyasalardaki oynaklığı arttırması olarak 

tanımlanmaktadır. Günümüzde sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, hisse senedi 

piyasalarının uluslararası piyasalara açılması ve yabancı yatırımlar gibi faktörler nedeniyle 

finansal piyasaların karşılıklı olarak bağımlı hale gelmesi piyasalar arasında oynaklık yayılımına 

yol açmaktadır. Oynaklık yayılımı, uluslararası finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar 

tarafından belirlenen fiyatların piyasadaki bilgi akışından etkilenmesi sonucu oluşmaktadır. 

 

Küreselleşme olgusuyla birlikte ülkelerin finansal piyasaları etkileşim içinde oldukları diğer 

ülkelerin piyasalarında ortaya çıkan çok sayıda faktörden önemli düzeyde etkilenebilmektedir. Bu 

doğrultuda birbiriyle etkileşim içinde bulunan ülkelerden birinin hisse senedi piyasasında 

oynaklığın artması ya da azalması ilgili ülkenin etkileşim içinde bulunduğu diğer ülke ya da 

ülkelerin hisse senedi piyasasını da etkileyebilmektedir.  

 

Oynaklık yayılımı yatırımcıların yatırım stratejilerini ve karar alma süreçlerini önemli düzeyde 

etkileyebilmektedir. Özellikle yatırımcılar, oynaklığı ve oynaklığın uluslararası piyasalarda 

göstermiş olduğu etkiyi finansal varlıkların getirilerini tahmin edebilmek için dikkate 

almaktadırlar. Dolayısıyla gerek oynaklık gerekse de oynaklığın piyasalar arası yayılımının 

belirlenebilmesi finansal varlık getirilerinin tahmin edilebilmesi açısından oldukça önemli bir 

konudur. Bu süreçte bir piyasada ortaya çıkan bir şokun başka piyasalardaki oynaklığı etkileyip 

etkilemediği ya da bu piyasalara yayılıp yayılmadığının yatırımcılar tarafından araştırılması 

gerekmektedir.  

 

Oynaklık yayılımı, yatırımcılar açısından arz ettiği önem itibariyle finans literatüründe geniş bir 

yer tutmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde özellikle hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın 

modellenmesinde Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) modelleri ve türevlerinin 

oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu yaklaşımların yanı 

sıra eş bütünleşme analizlerinin de ülkeler arasındaki hisse senedi oynaklık yayılımının 

incelenmesi amacıyla sıklıkla kullanıldığı gözlenmektedir. Ülkelere ilişkin hisse senedi piyasası 

oynaklık yayılımının incelendiği çok sayıda çalışmadan edinilen bulgular incelendiğinde oynaklık 

yayılımının ülke borsaları üzerinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. Oynaklık yayılımlarının 

genellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olduğu dikkatleri çekmektedir. 

Literatürdeki çalışmalar değerlendirildiğinde genel anlamda ABD hisse senedi piyasasından diğer 

ülke hisse senedi piyasalarına doğru bir oynaklık yayılımının söz konusu olduğu gözlenmektedir. 

Asya piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına doğru oynaklık yayılımı, Türkiye ile Brezilya 

arasında çift yönlü, Arjantin’den Türkiye’ye ise tek yönlü oynaklık yayılımının söz konusu olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Türkiye ile Fransa, İtalya ve Almanya borsaları arasında daha güçlü bir 

bütünleşmenin var olduğu literatürdeki çalışmalara ilişkin bulgular arasında yer almaktadır.  

 

Yatırımcılar açısından uluslararası yatırım kararlarının verilmesinde riski azaltmak son derece 

önemlidir. Bir piyasada meydana gelen bir şokun başka piyasalara yayılıp yayılmadığının 

belirlenmesi yatırımcılara karar alırken çok önemli bilgiler sunacaktır. Bu kapsamda ülkelere 

ilişkin hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımının incelenmesi başta yatırımcılara 

karar alma sürecinde yol gösterici olacaktır. Diğer taraftan politika uygulayıcılar açısından 
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piyasalar arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda politika üretilmesi noktasında 

yararlı bilgiler sunacaktır. Bu nedenle bu çalışmada seçilmiş bazı Amerika, Asya ve Avrupa 

ülkeleri hisse senedi piyasalarından kırılgan sekizliler olarak adlandırılan Hindistan, Brezilya, 

Endonezya, Türkiye, Güney Afrika, Macaristan, Polonya ve Şili hisse senedi piyasalarına doğru 

oynaklık yayılımının varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Financial Times gazetesinin, finans uzmanlarına ve raporlara dayanarak yaptığı analizde 

gelişmekte olan ekonomilerin “kırılgan beşli”si (Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve 

Güney Afrika) Şili, Macaristan ve Polonya’nın da eklenmesiyle “kırılgan sekizli” olarak 

güncellenmiştir. Financial Times’a göre likiditenin daraldığı bir dünyada sermayenin artık bu 

ülkelere gitmekten vazgeçmesi ve mevcut yabancı sermaye çıkışları bu ekonomileri daha da 

kırılgan hale getirmiştir. Bu çalışmada 2006-2015 dönemine ilişkin haftalık hisse senedi kapanış 

fiyatları temel alınmış ve üstel genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişen varyans (EGARCH) 

modelleri kullanılarak seçilmiş bazı Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinin hisse senedi 

piyasalarından kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımlarının varlığı 

araştırılmıştır. 

 

 Çalışmanın izleyen bölümlerinde öncelikle ampirik literatür ele alınmış, ardından kullanılan veri 

seti ve ekonometrik yöntem tanıtılmıştır. Son olarak ABD, Asya ve Avrupa ülkelerinin finansal 

piyasalarından kırılgan sekizlilerin finansal piyasalarına doğru oynaklık yayılımı ampirik olarak 

test edilmiş ve çalışmanın bulgularına detaylı olarak yer verilmiştir.  

 

1. Literatür 

 

ARCH-GARCH modelleri ve türevleri kapsamında oynaklık yayılımını inceleyen çok sayıda 

çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan önde gelenlerden biri Hamao ve diğerleri (1990)’ne aittir. 

Hamao ve diğerleri (1990), 1985-1988 dönemine ait günlük hisse senedi fiyatlarını kullanarak 3 

büyük uluslararası borsa endeksi olan Nikkei225, FTSE100 ve S&P500 endeksleri arasındaki 

ilişkiyi GARCH metodu ile analiz etmişlerdir. Bulgular incelendiğinde, piyasalar arasındaki 

oynaklık yayılımının S&P 500 piyasalarından Nikkei 225 ve FTSE piyasalarına, FTSE 

piyasalarından da Nikkei 225 piyasalarına doğru olduğu görülmektedir.  

 

Koutmos ve Booth (1995), 1986-1993 dönemine ilişkin günlük kapanış fiyatlarını kullanarak 

ABD, Japonya ve İngiltere borsa endeksleri arasındaki oynaklık yayılımını asimetrik etkiyi de 

dikkate alacak biçimde EGARCH modelleri çerçevesinde incelemişlerdir. ABD’den İngiltere ve 

Japonya’ya, İngiltere’den ABD ve Japonya’ya ve Japonya’dan ABD ve İngiltere’ye önemli 

oynaklık yayılımlarının olduğu yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Aynı zamanda oynaklık aktarım 

kanallarının simetrik olmadığını tespit etmişlerdir.  

 

Kim ve Rogers (1995), Japonya ve ABD borsalarından Kore borsasına doğru herhangi bir oynaklık 

yayılımı olup olmadığını 1985-1992 dönemi için günlük açılış ve kapanış fiyatlarını temel alarak 

GARCH modeli ile incelemişlerdir. Ayrıca çalışmada liberilizasyon sonrası dönemi de ele alarak 

oynaklık yayılımının bu dönemde artış gösterip göstermediğini belirlemeye çalışmışlardır. 

Oynaklık yayılımının Japonya ve ABD borsalarından Kore borsasına doğru gerçekleştiğini, 

liberilizasyon sonrasında yayılımın artış gösterdiğini, yayılım etkisinin Japonya borsasından Kore 

borsasına doğru daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yayılımın açılış fiyatlarından ziyade 

kapanış fiyatları üzerinde daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Koutmos ve Tucker (1996), New York, Tokyo ve Londra hisse senedi piyasaları arasındaki 

oynaklık yayılımını 1984-1993 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarını kullanarak EGARCH 

modeli ile araştırmışlardır.  Vadeli piyasaların getiri oynaklık derecesinin çok daha fazla olduğunu 

http://www.milliyet.com.tr/gazete/
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ve vadeli piyasalarda asimetrik etkinin söz konusu olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca borsa 

endekslerine ilişkin yeni bir haberin vadeli piyasalar üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını 

da tespit etmişlerdir.  

 

 Kanas (1998), Londra, Paris ve Frankfurt borsalarındaki oynaklık yayılımını ve asimetrik etkiyi 

1984-1987 dönemine ait günlük verileri kullanarak EGARCH modeli ile analiz etmiştir. Ayrıca 

ülke borsaları arasındaki oynaklık yayılımı etkisini kriz öncesi ve sonrası olmak üzere alt 

dönemlere bölerek incelemiştir. Londra ve Paris borsaları arasında karşılıklı oynaklık yayılımı 

olduğunu, Londra borsasından Frankfurt borsasına doğru ise tek yönlü bir oynaklık yayılımının 

olduğunu ve bütün yayılımların asimetrik olduğunu tespit etmiştir. Özellikle kriz öncesinden 

ziyade kriz sonrasında oynaklık yayılımının gerçekleştiğini ortaya koymuştur. 

 

Aggarwal ve diğerleri (1999), 1985-1995 dönemine ait günlük hisse senedi kapanış fiyatlarını 

kullanarak gelişmekte olan ülkelerin borsa endekslerinin oynaklık değişimlerini ve sebeplerini 

yinelenen birikimli kareler metodu ve GARCH modeli ile incelemişlerdir. Dönem boyunca 

Arjantin’de önemli derecede oynaklık değişimleri olduğunu (en düşük %23, en yüksek %146) ve 

bu değişimlerin siyasi, politik ve ekonomik sebeplerden kaynaklandığı ileri sürülmüştür.  

 

Ng (2000), 1975-1996 dönemine ait haftalık verileri kullanarak ABD ve Japonya borsa 

endekslerinden 6 Pasifik ülkesine (Hong Kong, Kore, Malezya, Singapur, Tayvan, Tayland) ilişkin 

borsa endekslerine doğru getiri ve oynaklık yayılımını bölgesel bazda ve dünya geneli bazında 

GARCH-BEKK modeli ile incelemiştir. Dünya piyasası etkilerinin çok daha fazla olmasına 

rağmen bölgesel bazda oynaklık yayılımının da piyasalar üzerinde etkili olduğu yönünde bulgular 

edinilmiştir. 

 

Reyes (2001), Japonya borsası için 1970-1996 dönemine ilişkin aylık getiri oranları ile büyük ve 

küçük ölçekli endeksler arasındaki hisse senedi fiyat hareketlerinin iletimini EGARCH modeli ile 

belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada büyük ölçekli endekslerden küçük ölçekli endekslere doğru 

asimetrik bir yayılım olduğu ortaya koyulmuştur.  

 

Bala ve Premaratne (2003), 1992-2002 dönemine ait günlük getiri verilerini kullanarak Singapur 

borsası ve ABD, İngiltere, Hong-Kong ve Japonya borsaları arasındaki oynaklık hareketlerini 

GARCH modelleri ile araştırmışlardır. Singapur borsası ve Hong-Kong, ABD, Japonya ve 

İngiltere borsaları arasında yüksek derecede oynaklık yayılımı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

yapılan diğer çalışmaların aksine 3 büyük önemli borsadan değil de çok küçükte olsa Singapur 

borsasından diğer borsalara doğru bir oynaklık yayılımının olduğu ortaya koyulmuştur.  

 

Miyakoshi (2003), Japonya’dan, ABD ve 6 Asya ülke borsasına doğru oynaklık yayılımını 1998-

2000 dönemine ait günlük verileri kullanarak EGARCH modeli ile incelemiştir. ABD piyasaları 

etkisinin Asya piyasaları için önemli olduğu, Asya borsaları oynaklığının ABD borsasından ziyade 

Japonya borsasından daha fazla etkilendiği ve Asya borsasından Japonya borsasına doğru yayılan 

oynaklığın olumsuz bir etkisinin söz konusu olduğu belirlenmiştir. 

 

Alper ve Yılmaz (2004), 1992-2001 dönemine ait haftalık hisse senedi açılış ve kapanış fiyatlarını 

kullanarak gelişmekte olan piyasalar (BIST 100, BOVESPA, KOSPI-100, OETEB) ve finans 

merkezleri (DJIA, FTSE-100, Hang Seng) arasındaki oynaklık yayılımını GARCH modeli ile 

analiz etmişlerdir. Özellikle Asya krizi sonrasında diğer finans merkezlerinden BIST’e doğru 

oynaklık bulaşma etkisi olduğu ortaya koyulmuştur.  

 

Chancharoenchai ve Dibooğlu (2006), kriz öncesi (1994-1996) ve tüm dönem (1994-1999) olmak 

üzere 6 Asya ülkesi ve ABD arasındaki oynaklık yayılımını günlük kapanış fiyatlarını kullanarak 
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GARCH-M modeli ile incelemişlerdir. Çalışmada, Asya ülkelerindeki bulaşmanın Tayland krizi 

ile başlayarak diğer ülkelere doğru hızlıca yayıldığı belirlenmiştir. 

 

Christiansen (2007), ABD ve Avrupa tahvil piyasaları arasındaki oynaklık yayılımını 1988-2002 

dönemine ait haftalık veri seti ile GARCH modellerini kullanarak analiz etmiştir. Ülkeler küresel, 

bölgesel ve yerel olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada ABD’den Avrupa tahvil borsalarına doğru 

güçlü bir yayılımın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Avrupa ülkeleri için Danimarka hariç bölgesel 

etkilerin çok önemli olduğu, yerel etkilerin bölgesel etkiler kadar olmasa da yine de önemli olduğu 

sonucuna varılmıştır. Küresel etkilerin ise hemen hemen önemsiz olduğu tespit edilmiştir. AB 

üyesi ülkelerin özellikle Euro’ya geçiş sürecinden sonra daha fazla entegre olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Lee (2009), 1985-2004 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarını kullanarak 6 Asya ülkesi borsası 

(Tayvan, Japonya, Singapur, Hindistan, Hong Kong, Güney Kore) arasındaki oynaklık yayılımını 

Asya krizi öncesi ve sonrası için GARCH modeli ile analiz etmiştir. Ülke borsaları arasında 

oynaklık yayılımı olduğu, oynaklık yayılımının Asya krizinden sonra artış gösterdiği ortaya 

konulmuştur.  

 

Fedorova ve Saleem (2009), 1995-2008 dönemine ait haftalık verileri kullanarak Polonya, 

Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ile Rusya borsaları arasındaki oynaklık yayılımını GARCH-

BEKK modeli ile incelemişlerdir. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti borsaları arasında 

oynaklık yayılımı olduğu ve Rusya borsa endeksine ilişkin getirilerin Polonya, Macaristan ve Çek 

Cumhuriyeti borsa endeks getirilerini etkilediği belirlenmiştir.  

 

Korkmaz ve Çevik (2009), ABD’de zımni oynaklık endeksi olarak oluşturulan VIX (Zımni 

Oynaklık)’in gelişmekte olan 15 ülkenin borsa endeksleri üzerindeki etkisini 2004-2009 dönemine 

ait günlük verileri kullanarak GJR-GARCH modeli ile araştırmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerin 

borsa endekslerinin koşullu varyansında kaldıraç etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca analiz 

sonucunda zımni oynaklık endeksinin Arjantin, Brezilya, Meksika, Şili, Peru, Macaristan, 

Polonya, Türkiye, Malezya, Tayland ve Endonezya borsa endekslerini etkileyerek bu endekslerin 

oynaklığını arttırdığı da belirlenmiştir.  

 

Yorulmaz ve Ekici (2010) gelişmekte olan piyasalardan Türkiye, Arjantin ve Brezilya borsa 

endeksleri arasındaki karşılıklı oynaklık yayılımını, 2001-2008 dönemine ait günlük getiri 

verilerini kullanarak GARCH (MGARCH) yöntemi ile analiz etmişlerdir. Türkiye borsa 

endeksinin özellikle Brezilya borsa endeksi ile daha güçlü bir ilişkiye sahip olduğu, Türkiye ile 

Brezilya borsa endeksleri arasında çift yönlü, Brezilya’dan Arjantin’e ve Arjantin’den Türkiye’ye 

doğru ise tek yönlü oynaklık yayılımı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Abou-Zaid (2011), bir borsa endeksindeki oynaklığın diğer piyasalara yayılımını incelediği (ABD, 

İngiltere, Mısır, İsrail ve Türkiye) çalışmasında 1997-2007 dönemine ait günlük finansal verileri 

GARCH-M metodu ile analiz etmiştir. Mısır ve İsrail’e ait hisse senedi endekslerinin ABD hisse 

senedi endeksi tarafından önemli düzeyde etkilendiği fakat Türkiye hisse senedi endeksinin 

etkilenmediği ortaya koyulmuştur. İngiltere hisse senedi endeksinin ise ABD, Mısır, İsrail ve 

Türkiye hisse senedi endekslerinden hiçbirini etkilemediği belirlenmiştir. 

 

Yonis (2011), 2005-2011 dönemine ait günlük hisse senedi getiri serilerini kullanarak ABD ve 

Güney Afrika borsaları arasındaki oynaklık yayılımını GARCH ve VAR modelleri ile incelemiştir. 

Çalışmada ilk olarak piyasalar arasındaki getiri etkileri VAR analizi ile incelenmiş ve ABD’den 

Güney Afrika’ya doğru tek yönlü bir getiri yayılımı olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci olarak 

piyasalar arasındaki oynaklık yayılımı GARCH modeli ile test edilerek piyasalar arasındaki şartlı 
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oynaklık dinamiklerinin farklı olmasına rağmen, bu iki piyasa arasında tek yönlü oynaklık yayılımı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu da ABD’den Güney Afrika’ya doğru oynaklık yayılımından ve 

pozitif şokların varlığından kaynaklanmaktadır. Bu bulgulara dayanarak, ABD borsasının, Güney 

Afrika borsa endeksi getiri hareketi üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Büberkökü (2013), Euro bölgesi, ABD ve yükselen piyasa ekonomileri arasındaki oynaklık 

yayılımını araştırmıştır. Oynaklık yayılımı iki ayrı dönem dikkate alınarak incelenmiştir. İlk 

dönem kriz dönemi gelişmelerini içeren 2003-2013 dönemini, ikinci dönem ise kriz öncesi dönem 

olup 2003-2007 dönemini kapsamaktadır. Günlük hisse senedi getirilerini kullanarak endeksler 

arasındaki oynaklık yayılımı EGARCH modeline dayalı Cheung ve Ng (1996)’nın varyansta 

nedensellik testi kapsamında incelenmiştir. Çalışma bulguları hem kriz öncesi hem de kriz dönemi 

gelişmeleri dikkate alınarak incelendiğinde ABD piyasalarındaki oynaklığın hem Euro bölgesi, 

hem Avrupa hem de yükselen piyasa ekonomileri üzerinde etkili olduğu fakat bu piyasalardan hiç 

birinden etkilenmediği belirlenmiştir. Ayrıca kriz öncesi dönemde Euro bölgesi ile yükselen piyasa 

ekonomileri arasında çift yönlü bir oynaklık yayılımının söz konusu olduğu belirlenmiştir. Kriz 

dönemi ile birlikte Euro bölgesindeki oynaklığın yükselen piyasa ekonomilerini etkilemediği fakat 

yükselen piyasa ekonomilerindeki oynaklıktan etkilendiği ortaya koyulmuştur.  Analizlere Avrupa 

ve BRIC ülkelerinin dahil edilmesi durumunda da genel olarak benzer bulgulara ulaşılmıştır. 

Çalışma kapsamındaki tüm ülke ve bölge endeksleri için asimetrik etkinin var olduğu 

bulunmuştur. 

 

Todorov ve Bidarkota (2014), 2005-2010 dönemi için günlük hisse senedi verilerini kullanarak 21 

sınır ülkesinin hisse senedi getirilerinin oynaklığını ve ABD hisse senedi getirileri oynaklık 

yayılımının etkisini zamana göre değişen parametre yaklaşımı (TVP) ve GARCH modeli ile 

araştırmışlardır. ABD hisse senedi endeksindeki değişkenliğin ve ekonomik düzensizliğin en az 

14 sınır ülkesine ilişkin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımı sergilediği ortaya 

koyulmuştur.   

 

Zhang ve Jaffry (2015), Çin ve Hong-Kong hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımını 

2002-2013 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarını dikkate alarak BEKK-GARCH metodu ile 

incelemiştir. Ele alınan dönem kriz öncesi ve kriz dönemi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kriz 

öncesinde herhangi bir oynaklık yayılımı tespit edilemezken, kriz döneminde çift yönlü oynaklık 

yayılımının söz konusu olduğu bulunmuştur. 

 

Şimşek (2016), Türkiye ve BRICS ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi 2008-

2015 dönemine ait günlük verileri kullanarak GARCH modelleri ile incelemiştir. BİST’in BRICS 

ülkelerinin gösterge endeksleriyle ilişki içerisinde olduğu ve son dönemde en fazla Hindistan ve 

Güney Afrika ülkeleriyle ilişkisi bulunduğu görülmüştür.  

 

Bayramoğlu ve Abasız (2017), gelişmekte olan piyasalar arasındaki etkileşimi 2013-2016 dönemi 

için VAR- EGARCH yöntemiyle analiz etmişlerdir. Kaldıraç etkisinin Meksika ve Rusya 

piyasaları için oldukça yüksek bulunduğu ve piyasalar arasında oynaklık yayılım mekanizmasının 

asimetrik olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Brezilya ve Türkiye için piyasalar arasındaki oynaklık 

yayılımının simetrik ancak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1’de ele alınan dönem, incelenen ülke, kullanılan yöntem ve elde edilen sonuçlara göre hisse 

senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımlarına ilişkin literatür özetlenmiştir. Oynaklık 

yayılımının araştırıldığı çalışmalardan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde oynaklık 

yayılımlarının ülke borsaları açısından önemli etkileri olduğu, oynaklık yayılımlarının genellikle 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleştiği ve oynaklık yayılımlarının büyük 

oranda asimetrik olduğu dikkatleri çekmektedir.  
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   Tablo 1: Literatür Özeti 

Yazar Dönem  Ülke Yöntem Sonuç 

Hamao ve diğerleri 

(1990) 

1985-1988  

(günlük) 

3 ülke GARCH modeli Oynaklık yayılımı S&P500’den Nikkei225 ve 

FTSE’ye; FTSE’den de Nikkei225’e doğrudur. 

Koutmos ve Booth 
(1995) 

1974-1990 
(günlük) 

3 ülke EGARCH modeli Oynaklık yayılımı ABD borsasından Japonya ve 
İngiltere borsasına, Japonya borsasından ise 

İngiltere borsasına doğrudur. Asimetrik etki söz 
konusudur. 

Kim ve Rogers 

(1995) 

1986-1993 

(günlük) 

ABD GARCH modeli Liberilazasyondan sonra kapanış fiyatları için 

oynaklık yayılımı artmaktadır.  

Koutmos ve 

Tucker(1996) 

1985-1992 

(günlük) 

ABD EGARCH modeli Asimetrik etki söz konusudur. 

Kanas (1998) 1986-2000 
(aylık) 

3 ülke EGARCH modeli Londra ve Paris borsaları arasında karşılıklı; 
Londra borsasından Frankfurt borsasına doğru 

tek yönlü bir oynaklık yayılımı vardır. 

Aggarwal ve 
diğerleri (1999) 

1985-1995 
(günlük) 

16 ülke Yinelenen Birikimli Kareler 
Metodu ve GARCH modeli 

Arjantin borsasında önemli derecede oynaklık 
değişimleri vardır. 

Ng (2000) 1975-1996 

(haftalık) 

7 ülke GARCH-BEKK modeli Bölgesel bazda oynaklık yayılımı piyasalar 

üzerinde etkili olmaktadır. 

Reyes (2001) 1970-1996 

(aylık) 

Japonya  EGARCH modeli Büyük ölçekli endekslerden küçük ölçekli 

endekslere doğru asimetrik bir yayılım vardır. 

Bala ve 
Premaratne ( 2003) 

1992-2002 
(günlük) 

5 ülke GARCH modelleri Singapur ve Hong-Kong, ABD, Japonya ve 
İngiltere arasında oynaklık yayılımı vardır.  

Miyakoshi (2003) 1998-2000 

(günlük) 

9 ülke EGARCH modeli Asya borsaları oynaklığı en fazla Japonya 

borsasından etkilenmektedir. 

Alper ve Yılmaz 

(2004) 

1992-2001 

(günlük) 

7 ülke GARCH modeli Asya krizi sonrasında diğer finans 

merkezlerinden BIST’ e doğru oynaklık yayılımı 

vardır. 

Chancharoenchai 

ve Dibooğlu 

(2006) 

1994-1999 

(günlük) 

7 ülke GARCH-M Modeli Asya ülkelerindeki bulaşma Tayland krizi ile 

başlayarak hızlıca yayılmaktadır. 

Christiansen 

(2007) 

1988-2002 

(haftalık) 

10 ülke GARCH modeli ABD’den Avrupa tahvil borsalarına doğru bir 

yayılım vardır. 

Lee  (2009) 

 

1985-2004 
(günlük) 

6 ülke GARCH modeli Ülke borsaları arasında oynaklık yayılımı vardır. 

Fedorova ve 

Saleem  (2009) 

1995-2008 

(haftalık) 

4 ülke GARCH-BEKK modeli Doğu Avrupa ülkeleri arasında oynaklık yayılımı 

vardır.  

Korkmaz ve Çevik 

(2009) 

2004-2009 

(günlük) 

16 ülke GJR-GARCH modeli Gelişmekte olan ülkelerde kaldıraç etkisi söz 

konusudur. 

Yorulmaz ve Ekici 
(2010) 

2001-2008 
(günlük) 

3 ülke GARCH (MGARCH)  
modeli 

BIST ile BOVESPA arasında çift yönlü; 
MERVAL’den BIST’e tek yönlü oynaklık 

yayılımı mevcuttur. 

Todorov ve 
Bidarkota (2011) 

2005-2010 
(günlük) 

22 ülke TVP ve GARCH modeli ABD borsa endeksindeki değişkenlik birçok sınır 
ülkesi üzerinde oynaklık etkisi göstermektedir. 

Abou-Zaid (2011), 1997-2007 

(günlük) 

5 ülke GARCH-M modeli Mısır ve İsrail’e ait borsa endeksleri ABD borsa 

endeksi tarafından önemli düzeyde 
etkilenmektedir. 

Yonis (2011) 2005-2011 

(günlük) 

2 ülke GARCH 

modeli 

ABD’den Güney Afrika’ya doğru oynaklık 

yayılımı vardır. 

Büberkökü (2013) 2003-2013 

(günlük) 

Avrupa, 

ABD ve 

yükselen 
piyasalar 

EGARCH modeli ve 

varyansta nedensellik testi 

Kriz öncesi dönemde Euro Bölgesi ile yükselen 

piyasa ekonomileri arasında çift yönlü bir 

oynaklık yayılımı vardır.  

Zhang ve Jaffry 

(2015) 

2002-2013 

(günlük) 

2 ülke BEKK-GARCH Modeli Kriz döneminde çift yönlü oynaklık yayılımı söz 

konusudur. 

Şimşek (2016) 2008-2015 

(günlük) 

6 ülke GARCH Modelleri BİST endeksi, BRICS ülkelerinin gösterge 

endeksleriyle ilişkilidir. 

Bayramoğlu ve 
Abasız (2017) 

2013-2016 
(günlük) 

5 ülke VAR- EGARCH modeli Meksika ve Rusya piyasaları için kaldıraç etkisi 
vardır. 
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2. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

 

Çalışmada seçilmiş Amerika hisse senedi piyasaları, Asya hisse senedi piyasaları ve Avrupa hisse 

senedi piyasalarından, kırılgan sekizli olarak adlandırılan Hindistan, Brezilya, Endonezya, 

Türkiye, Güney Afrika, Macaristan, Polonya ve Şili’nin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık 

yayılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2006:01-2015:06 dönemine ait haftalık veri 

seti kullanılmış ve EGARCH modelleri kapsamında oynaklık yayılımı araştırılmıştır. Ülkeler 

arasındaki eş zamanlı olmayan işlem günlerinin analizler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak 

amacıyla haftalık veri setinin kullanılması tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında, hisse senedi 

endekslerini temsil etmek üzere Tablo 1’deki endeksler kullanılmıştır. Tablo 1’de her bir endekse 

ilişkin açıklamalar sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Ülkelere İlişkin Borsa Endeksleri ve İçerikleri 

Ülke  Endeks Kısaltması İçerik 

ABD S&P 500 500 büyük Amerikan şirketini kapsamaktadır. Amerikan hisse senedi 

piyasasının yaklaşık %75’ini kapsamaktadır. 

Kanada S&P/TSX Toronto Borsası’nda (TSX) en büyük şirketlerin hisse senedi fiyatlarının 

bir göstergesidir. 

Brezilya Bovespa São Paulo hisse senedi piyasasında işlem gören yaklaşık 50 hisse 

senedinin bir göstergesidir.  

Şili IPSA En yoğun işlem gören 40 hisse senedinden oluşmaktadır. 

Çin Hang Seng Hong Kong Borsası’nda işlem gören en büyük 41 şirketin toplam piyasa 

değeri ağırlıklı endeksidir. 

Endonezya Jakarta Endonezya Borsası’nda işlem gören tüm hisse senetlerine ilişkin 

endekstir. 

Güney Kore KOSPI Güney Kore borsasında en çok işlem gören hisse senetlerine ilişkin 

endekstir.  

Japonya Nikkei 225 Tokyo Borsası’nda işlem gören çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve 

sektörün en büyük 225 şirketinin hisse senetlerini içeren bir endekstir.  

Hindistan Sensex 30 Bombay Borsası’nda çeşitli sektörlerden en büyük ve en çok işlem gören 

30 hisse senedinden oluşur.  

Türkiye BIST100 100 şirketin hisse senedi ile sınırlandırılmış bileşik endeks niteliği 

taşımaktadır.  

Almanya DAX Frankfurt Borsası’nda işlem gören en büyük ve en fazla likiditeye sahip 

Alman şirketlerinden 30′unu temsil eden hisse senetleri endeksidir. 

İngiltere FTSE 250 Londra Borsası’nda işlem gören 350 büyük şirketten 101. şirket itibari 

ile ağırlıklı ortalamasına göre hisselerin hesaplandığı endekstir. 

İsviçre SMI En likit ve piyasa değerleri en yüksek 20 hisse senedinden oluşmaktadır. 

Yunanistan ATHEX Composite Atina borsasında en aktif işlem gören 60 büyük hisse senedine ilişkin 

endekstir. 

Güney Afrika FTSE/JSE Tüm sermaye piyasası değerinin %99’unu temsil etmektedir. 

Polonya WIG 318 şirketin hisse senedinden oluşan en eski Varşova Menkul Kıymetler 

Borsası endeksidir. 

Macaristan BUX Budapeşte Menkul Kıymetler Borsası’nda mavi çip hisse senedi 

listesinin resmi borsa endeksidir. 

EuroStoxx 50 ESTX50 Euro Bölgesindeki borsalarda işlem gören fiili dolaşımdaki paylarının 

piyasa değerleri en yüksek olan şirketlerin hisseleri ile oluşturulmuş bir 

endekstir.  

EuroNext 100  N100 Euronext piyasasında işlem gören en büyük ve en likit hisse senetlerini 

içermektedir. Avrupa borsasındaki farklı ülkelerdeki büyük şirketlerin 

%80’ini kapsamaktadır. 

 

Ele alınan ülkelerin hisse senedi endeks değerleri, ülkelere özgü yerel para birimleri cinsinden 

analizlere dahil edilmiştir (Eun ve Shim, 1989; Kanas, 1998;  Chancharoenchai ve Dibooglu, 2006; 

Lee, 2009).  Her bir ülkeye ilişkin hisse senedi kapanış fiyatlarından yararlanılarak getiri serileri 
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  100*loglog 1 ttt ppy  formülü ile hesaplanmıştır. Burada tp , endeksin t dönemdeki kapanış 

fiyatını, 1tp ise t-1 dönemindeki kapanış fiyatını ifade etmektedir.  

 

Seçilen Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinden kırılgan sekizlilere doğru oynaklık yayılımı 

araştırılırken özellikle hisse senedi piyasasındaki şokların asimetrik etkisini belirlemek amacıyla 

Nelson (1991) tarafından geliştirilen EGARCH modelleri kullanılmıştır. EGARCH modeli hisse 

senedi piyasalarındaki asimetrik etkiyi ya da bir başka deyişle kaldıraç etkisini belirlemek 

amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. EGARCH modelleri iyi ve kötü haberin hisse 

senedi piyasalarında yol açacağı asimetrik etkiyi dikkate almasının yanı sıra katsayı kısıtları 

açısından son derece esnek bir yöntem olduğu için de tercih edilmektedir. 

 

Çalışmada öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 

Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılarak araştırılmıştır.4 Getiri serilerine ilişkin 

durağanlık analizi sonrasında tüm ülkelerin getiri serileri için uygun ARIMA modellerinin 

belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Uygun olan modelin belirlenmesinde modellerin katsayı 

anlamlılıkları, determinasyon katsayıları (R2), Akaike (AIC) ve Schwarz bilgi kriterleri (SIC) 

karşılaştırılmıştır. Bunun yanı sıra Ljung-Box Q (LB) istatistiği ile hata terimleri arasında ilişki 

olup olmadığı incelenmiştir.  

 

Seçilen ARIMA modelinin hata terimlerinde ARCH etkisi olup olmadığını test etmek amacıyla 

ARCH-LM testi kullanılmıştır. ARCH etkisi belirlendikten sonra getiri serilerindeki oynaklığın 

modellenmesinde kullanılacak EGARCH modeli seçilmiştir. Her bir hisse senedi getiri serisine 

ilişkin seçilen EGARCH modeli belirlendikten sonra Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinin hisse 

senedi piyasalarından kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımının 

tespit edilmesi aşamasında Kanas (1998)’ın yaklaşımı temel alınmıştır. Kanas (1998)’ın 

yaklaşımına göre, yabancı piyasaların şartlı ortalama-şartlı varyans denklemlerinden elde edilen 

hata kareleri yerel piyasanın şartlı varyans denklemine dışsal değişken olarak ilave edilmektedir. 

Katsayı işaret ve anlamlılıklarına bakılarak oynaklık yayılımı olup olmadığına karar verilmektedir. 

 

EGARCH (1,1) modelini ele alarak kırılgan sekizlilerden biri olan Türkiye’ye ABD’den oynaklık 

yayılımının incelendiğini varsayalım. 
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    (1)                     

 

(1) numaralı denklemde 11110 ,,,, 
 
katsayıları göstermektedir. th , şartlı varyansı; 1 , 

asimetrik etki parametresini ve 1 , oynaklık direnç parametresini ifade etmektedir. tABDU , , ABD 

için EGARCH modelinden elde edilmiş hata terimlerinin karelerini temsil etmektedir. Oynaklık 

yayılımı 
1  katsayısının istatistiksel olarak anlamlılığına bakılarak belirlenir. Eğer 

1 katsayısı 

istatistiksel olarak anlamlı ise ABD’den Türkiye’ye doğru oynaklık yayılımı olduğuna karar 

verilir. 

 

                                                           
4 Dickey-Fuller (1979) yaklaşımında hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız ve homojen olmaları varsayımı söz konusu iken Phillips-Perron 

(1988) yaklaşımında hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen oldukları varsayılmaktadır. ADF ve PP testi için sabitli ve sabitli-trendli modeller 
ele alınmıştır. ADF denklemlerinde olası otokorelasyonun önlenmesi amacıyla bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri denklemin sağ tarafına 

açıklayıcı değişken olarak ilave edilmektedir. PP testinde bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-West 

bağımlı değişken gecikmelerini tespit eden bir kriter değil, bir uyarlama tahmincisidir. 
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3. Bulgular 

Çalışmada öncelikle hisse senedi getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3, Tablo 4, 

Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 3: Amerika Ülkeleri Hisse Senedi Getirilerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

                       ABD Kanada 

Ortalama 0.099 0.0517 

Medyan 0.217 0.326 

Maksimum 11.355 12.816 

Minimum -20.083 -17.541 

Standart Sapma 2.611 2.557 

Çarpıklık -0.956 -1.102 

Basıklık 11.827 11.766 

LB(5) 11.750c 13.683b 

LB(10) 19.482c 27.358a 

a, b ve c sırasıyla ilgili istatistiğin %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tablo 3’te, ABD ve Kanada hisse senedi getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. 

İncelenen dönem itibariyle S&P endeksinin ortalama getirisi daha yüksektir. S&P/TSX (Kanada) 

için getiri değerinin aldığı en yüksek değer 12.816 iken en düşük değer -17.541’dir.  S&P500 

(ABD) endeksine ilişkin getirinin bu dönem itibariyle aldığı en düşük değerin S&P/TSX (Kanada) 

getiri serisinin aldığı en düşük değerden daha az olduğu tablodan izlenmektedir. Standart sapmalar 

karşılaştırıldığında, S&P500 (ABD) getiri serisinin ele alınan dönem boyunca daha fazla 

değişkenlik sergilediği söylenebilir. Bunun yanı sıra, incelenen hisse senedi getirilerinin çarpıklık 

katsayılarının 0`dan küçük olduğu dolayısıyla getiri serilerine ilişkin dağılımların sola çarpık 

olduğu görülmektedir. Hisse senedi getiri dağılımlarının basıklık katsayılarının ise 3`ten büyük 

olduğu ve serilere ilişkin dağılımların sivri olduğu tablodan takip edilmektedir. Getiri serilerinin 

otokorelasyon taşıyıp taşımadığı ise LB istatistikleri ile sınanmıştır. LB istatistiği getiri serilerinin 

otokorelasyona sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 4: Asya Ülkeleri Hisse Senedi Getirilerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Japonya Çin Güney Kore 

Ortalama 0.041 0.111 0.091 

Medyan 0.251 0.441 0.356 

Maksimum 11.449 11.718 17.031 

Minimum -27.884 -17.815 -22.928 

Standart Sapma 3.239 3.208 2.994 

Çarpıklık -1.520 -0.320 -1.071 

Basıklık 14.422 6.257 13.153 

LB(5) 10.052c 3.2251 6.0818 

LB(10) 12.070 5.4385 15.224 

a, b ve c sırasıyla ilgili istatistiğin %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tablo 4’te, Nikkei225 (Japonya), Hang Seng (Çin) ve Kospi (Güney Kore) hisse senedi getirilerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Ortalama getiri değerlerine bakıldığında tüm serilerin 

ortalamalarının pozitif olduğu gözlenmektedir. En yüksek getirinin Hang Seng, en düşük getirinin 

ise Nikkei225 endeksine ait olduğu görülmektedir. Standart sapmalar karşılaştırıldığında 

Nikkei225 endeksine ilişkin getirinin ele alınan dönem boyunca diğer getirilere kıyasla daha fazla 

değişkenlik sergilediği ifade edilebilir. Getiri serilerine ilişkin çarpıklık katsayıları getiri serilerine 

ilişkin dağılımların sola çarpık olduğunu; basıklık katsayıları ise dağılımların sivri olduğunu 

kanıtlamaktadır.  
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Tablo 5: Avrupa Ülkeleri Hisse Senedi Getirilerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Almanya İngiltere İsviçre Yunanistan EuroStoxx50 EuroNext 

Ortalama 0.145 0.048 0.031 -0.326 -0.002 0.029 

Medyan 0.530 0.199 0.325 -0.040 0.395 0.318 

Maksimum 14.942 12.583 13.165 17.560 11.517 11.440 

Minimum -24.346 -23.631 -25.201 -22.543 -25.131 -25.305 

Standart Sapma 3.262 2.684 2.744 4.746 3.252 2.988 

Çarpıklık -1.065 -1.442 -1.854 -0.485 -1.210 -1.569 

Basıklık 11.204 17.345 21.116 4.824 11.059 14.400 

LB(5) 17.542a 5.9424 48.146a 6.9746 11.481b 11.073b 

LB(10) 29.190a 18.914c 60.352a 9.0417 28.417a 31.634a 

a, b ve c sırasıyla ilgili istatistiğin %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tablo 5’te Dax (Almanya),  FTSE250 (İngiltere), SMI (İsviçre), Athen (Yunanistan), EuroStoxx50 

ve EuroNext100 hisse senedi getirilerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Hisse senedi 

getirilerine ilişkin ortalamalar incelendiğinde Athen ve EuroStoxx50 endekslerine ilişkin getiri 

serileri haricindeki tüm getirileri ortalamalarının pozitif olduğu dikkatleri çekmektedir. Avrupa 

ülkelerine ait getiri serilerinin standart sapmaları incelendiğinde ise Yunanistan hisse senedi 

piyasasındaki getirilerin diğer ülkelere kıyasla daha çok değişkenlik sergilediği gözlenmektedir. 

Bunun yanı sıra, getiri dağılımlarının sola çarpık ve sivri olduğu tablodan takip edilmektedir. LB 

istatistiği Yunanistan’ın dışındaki endeks getirilerinin otokorelasyona sahip olduğunu 

kanıtlamaktadır. 

 

Son olarak Tablo 6’da, kırılgan sekizlilere ait Bovespa (Brezilya), Jakarta (Endonezya), FTSE/JSE 

(Güney Afrika), BSE (Hindistan), BUX (Macaristan), WIG (Polonya), Ipsa (Şili) ve BIST100 

(Türkiye) endekslerine ilişkin getiri serilerinin tanımlayıcı istatistikleri görülmektedir. Buna göre 

FTSE/JSE, BUX, WIG endekslerinin dışındaki endeksler için ortalama getirilerin pozitif olduğu; 

en yüksek getirinin Jakarta endeksine, en düşük getirinin ise FTSE/JSE endeksine ait olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Güney Afrika’ya ilişkin getiri serisinin daha fazla değişkenlik sergilediği, 

getiri dağılımlarının sola çarpık ve sivri olduğu tablodan izlenmektedir. LB istatistiği Türkiye ve 

Güney Afrika dışındaki hisse senedi getirileri için otokorelasyonun önemli düzeyde olduğunu 

kanıtlamaktadır. 

 

Tablo 6: Kırılgan Sekizlilerin Hisse Senedi Getirilerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Brezilya Endonezya Güney Afrika Hindistan Macaristan Polonya Şili Türkiye 

Ortalama 0.079 0.282 -0.115 0.211 -0.002 -0.033 0.133 0.136 

Medyan 0.362 0.599 0.184 0.431 0.092 0.146 0.251 0.450 

Maksimum 16.842 11.586 24.941 13.170 15.162 16.012 14.668 15.757 

Minimum -22.324 -24.035 -71.008 -17.380 -26.886 -16.638 -21.597 -19.273 

Standart Sapma 3.695 3.278 5.303 3.301 3.665 3.275 2.630 3.880 

Çarpıklık -0.458 -1.408 -4.820 -0.430 -0.948 -0.378 -1.232 -0.374 

Basıklık 7.433 11.117 68.056 5.992 10.289 6.188 14.652 5.138 

LB(5) 7.4953 19.920a 2.6808 17.950a 9.9286b 12.715b 9.8929c 4.8310 

LB(10) 18.496b 25.361a 7.5439 23.632a 12.812 17.497b 19.162b 9.1624 

a, b ve c sırasıyla ilgili istatistiğin %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Tanımlayıcı istatistikler genel olarak değerlendirildiğinde ele alınan getiri serilerinin oynak bir 

serinin özelliklerini taşıdığı diğer bir ifadeyle, getiri serilerinin sivri (leptokurtic) olduğu, oynaklık 

kümelenmesi gösterdiği ve otokorelasyona sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda getiri 

serilerine ilişkin oynaklığın modellenmesinde ARCH-GARCH yöntemlerinin kullanımının uygun 

olduğu görülmektedir. 
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Çalışmada incelenen getiri serilerine ilişkin oynaklığın ARCH-GARCH yaklaşımları çerçevesinde 

modellenmesi amacıyla öncelikle getiri serilerinin durağanlık analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan hisse senedi getiri serilerinin durağan olup olmadığı araştırılırken 

ADF ve PP birim kök testleri kullanılmıştır. Birim kök analizi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Getiri serilerine ilişkin birim kök bulgularının yer aldığı Tablo 7’den görüleceği üzere hem ADF 

hem de PP testine göre bütün seriler %1 anlamlılık düzeyinde birim kök içermemektedir.  

 

Tablo 7: Getiri Serilerine İlişkin ADF ve PP Birim Kök Analizi 

 
ADF PP 

Sabitli Sabitli Trendli Sabitli Sabitli Trendli 

ABD -23.5977a -23.6302a -23.5703a -23.6263a 

Kanada -24.8987a -24.8782a -24.8616a -24.8628a 

Japonya -22.0920a -22.2335a -22.0956a -22.2342a 

Çin -22.0967a -22.0741a -22.1070a -22.0851a 

Güney Kore -23.2727a -12.3345a -212.258a -212.120a 

İngiltere -25.0835a -25.0676a -25.1772a -25.1649a 

İsviçre -28.1579a -28.1889a -28.1579a -28.1061a 

Yunanistan -21.7082a -21.6861a -21.7079a -21.6858a 

EuroStox50 -24.8291a -24.8458a -24.8199a -24.8365a 

EuroNext100 -24.5065a -24.5298a -24.4505a -24.4738a 

Brezilya -23.9932a -24.0083a -23.9374a -23.9543a 

Endonezya -23.7543a -23.7702a -23.8773a -23.8615a 

Güney Afrika -23.4992a -23.4835a -23.4802a -23.4653a 

Hindistan -13.1289a -13.1172a -21.9088a -21.8880a 

Macaristan -21.1177a -21.1066a -21.1560a -21.1427a 

Polonya -20.8939a -20.8736a -20.8622a -20.8408a 

Şili -23.7841a -23.8358a -23.7786a -23.8514a 

Türkiye -22.5656a -22.5507a -22.5664a -22.5518a 

Optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Kritik değerler MacKinnon (1991)’a aittir. a, %1 

seviyesinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. 

 

Getiri serilerinin durağanlık analizinden sonra öncelikle bütün seriler için uygun ARIMA modeli 

belirlenerek ortalama denklemi tahmin edilmiştir. Ortalama denklemleri tahmin edildikten sonra 

modellerin hata terimlerinde ARCH etkisinin var olup olmadığı ARCH-LM testi ile araştırılmıştır 

ve bütün modeller itibariyle ARCH etkisinin varlığı tespit edilmiştir. ARCH etkisi belirlendikten 

sonra uygun EGARCH modellerinin seçilmesi aşamasına geçilmiştir. ABD ülke endeksleri için 

uygun olan EGARCH modeli tahmin sonuçları sırasıyla Tablo 8’de verilmiştir. Tablo 8’de ABD 

için ARMA(2,2)-EGARCH(2,1,) ve Kanada için ARMA(2,2)-EGARCH(4,3) modellerinin 

belirlendiği gözlenmektedir. 
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Tablo 8: Amerika Hisse Senedi Getirileri İçin EGARCH Modeli Tahmini 

 

Tablo 8’de sunulan sonuçlara bakıldığında, asimetrik etki parametresinin  ( 11 /  tt h ) her getiri 

serisi için negatif ve istatistikî olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıktığı görülmektedir. 

Asimetrik etki kötü haberin iyi habere göre hisse senedi getirisi açısından oynaklığı daha fazla 

arttırdığını ifade eder. Yani iki hisse senedi getirisi için kaldıraç etkisi söz konusudur. Oynaklık 

direnci parametresi ise ABD S&P endeksi için bire oldukça yakın bir değer almaktadır. Bu durum 

t-1 dönemindeki bir oynaklık şokunun t dönemindeki şartlı varyans üzerinde uzun süre etkili 

olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, EGARCH modellerinden elde edilen standardize edilmiş 

hata terimleri ve karelerine ilişkin LB ve LB2 istatistikleri de sırasıyla hata terimlerinde 

otokorelasyon ve ARCH etkisinin kalmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 9’da Asya ülkelerine ilişkin hisse senedi getirileri için uygun EGARCH modeli tahmin 

sonuçları verilmiştir. Tablo 9’a bakıldığında Japonya için ARMA (1,1)-EGARCH(2,2); Çin için 

ARMA(1,1)-EGARCH(1,1) ve Güney Kore için ARMA(1,1)-EGARCH(1,1) modelinin seçildiği 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABD  Kanada  

Ortalama Denklemi  

Sabit 0.1699c 0.1124 

AR(1) -0.8271c 0.2600a 

AR(2) -0.5596c -0.9748a 

MA(1) 0.7671c -0.2750a 

MA(2) 0.5743c 0.9918a 

Varyans Denklemi  

Sabit -0.0171 -0.1927b 

11 /  tt h  0.2670c 0.1663 

22 /  tt h  -0.1531 0.2767c 

33 /  tt h  ------- 0.1037 

44 /  tt h  ------- -0.1751 

11 /  tt h  -0.2291a -0.2908a 

GARCH(-1) 0.9462a 0.3204c 

GARCH(-2) ---------- 0.1598 

GARCH(-3) -------- 0.4399b 

Loglikelihood -1037.159 -1015.858 

LB(5) 1.8656 2.4089 

LB(10) 6.1266 8.7849 

LB2(5) 2.6704 1.0272 

LB2(10) 5.4103 4.3262 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla 

%1, %5, %10 düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Tablo 9: Asya Ülkelerinin Hisse Senedi Getiri Serileri İçin Seçilen EGARCH Modeli Tahmini 

 

Tablo 9’dan asimetrik etki parametresinin her bir Asya ülkesine ait getiri serisi için negatif ve 

istatistikî olarak anlamlı olduğu takip edilmektedir. Bu durumda Asya ülkelerine ait getiri serileri 

için asimetrik etkinin geçerli olduğu söylenebilir. Dolayısıyla negatif şokların pozitif şoklara göre 

oynaklığı daha çok arttırdığını ileri süren kaldıraç etkisi ilgili piyasalar için geçerlidir. Oynaklık 

direnci parametrelerinin Çin ve Güney Kore endeksleri için 1’e oldukça yakın ve istatiksel olarak 

%1 seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, EGARCH modellerinden elde edilen 

standardize edilmiş hata terimleri ve karelerine ilişkin LB ve LB2 istatistikleri de sırasıyla hata 

terimlerinde otokorelasyon ve ARCH etkisinin olmadığını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Japonya  Çin  Güney Kore 

Ortalama Denklemi 

Sabit 0.0699 0.1484 0.2773b 

AR(1) 0.4296 0.4986 -0.6078b 

MA(1) -0.3426 -0.4818 0.5707b 

Varyans Denklemi 

Sabit 0.2808c -0.0553 -0.0497 

11 /  tt h  0.3236b 0.1609b 0.3146a 

22 /  tt h  -0.0045 ------- ------- 

11 /  tt h  -0.2597a -0.0971a -0.1367b 

GARCH(-1) 0.4038 0.9653a 0.8904a 

GARCH(-2) 0.3432 ------ ------ 

Loglikelihood -1210.303 -1201.902 -1121.468 

LB(5) 2.5316 4.0322 2.7462 

LB(10) 5.5842 7.1549 9.8052 

LB2(5) 1.4785 1.1405 0.8917 

LB2(10) 2.8558 7.2525 2.9725 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla 

%1, %5, %10 düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Tablo 10: Avrupa Ülkelerinin Hisse Senedi Getiri Serileri İçin Seçilen EGARCH Modeli Tahmini 

 

Avrupa ülkelerine ilişkin hisse senedi getiri serileri için uygun olan EGARCH modeli tahmin 

sonuçları ise Tablo 10’da verilmiştir. Almanya için ARMA(2,2)-EGARCH(1,1); İngiltere için 

ARMA(3,3)-EGARCH(3,2); İsviçre için MA(1)-EGARCH(2,1); Yunanistan için ARMA(1,1)-

EGARCH(1,1); Eurostoxx50 için ARMA(2,2)-EGARCH(2,2) ve son olarak Euronext100 için 

ARMA(2,2)-EGARCH(2,1) modelinin seçildiği görülmektedir. 

 

Tablo 10’da kaldıraç etkisi parametresinin her bir Avrupa ülkesi için negatif ve istatistikî olarak 

anlamlı olduğu gözlenmektedir. Bu durumda Avrupa ülkelerine ilişkin getiri serileri için de 

asimetrik etkinin geçerli olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle, hisse senedi piyasasında 

fiyatlarda beklenmeyen bir düşüş benzer büyüklükte beklenmeyen bir artışa göre oynaklığı daha 

fazla arttırmaktadır. Oynaklık direnci parametresi de özellikle Yunanistan ve Euronext100 

endeksleri için bire oldukça yakın bir değer almaktadır ve istatistiksel olarak %1 anlamlılık 

düzeyinde anlamlıdır. Ayrıca, EGARCH modellerinden elde edilen standardize edilmiş hata 

terimleri ve karelerine ilişkin LB ve LB2 istatistikleri de sırasıyla hata terimlerinde 

otokorelasyonun ve ARCH etkisinin söz konusu olmadığını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 Almanya İngiltere İsviçre Yunanistan Eurostoxx50 Euronext100 

Ortalama Denklemi 

Sabit 0.3107c 0.2137c 0.2396b -0.1708 -0.0579 0.1152 

AR(1) 0.0694 -0.2477 -0.4695c 0.7040c -0.8774a -1.1496a 

AR(2) 0.1759 -0.0087 ------- ------- -0.7950a -0.9323a 

AR(3) ------- 0.7639a ------- ------- ------- ------- 

AR(4) ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

MA(1) -0.1163 0.2366 0.3631 -0.6539c 0.8581a 1.1139a 

MA(2) -0.0888 0.0810 ------- ------- 0.8419a 0.9380a 

MA(3) ------- -0.7744b ------- ------- ------- ------- 

Varyans Denklemi 

Sabit 0.0790 -0.0151 0.0902 -0.0200 0.1220b 0.0394 

11 /  tt h  0.1682c -0.0588 0.0855 0.1913b 0.0561 0.0897 

22 /  tt h  ------- 0.2961c ------- ------- -0.0684 0.0386 

33 /  tt h  ------- 0.1242 ------- ------- ------- ------- 

11 /  tt h  -0.2200a -0.3334a -0.2766a -0.0855b -0.2589a -0.2452a 

GARCH(-1) 0.8920a 0.3970c 0.8875a 0.9558a 0.5850c 0.9192a 

GARCH(-2) ------- 0.4414c ------- ------- 0.3619 ------- 

Loglikelihood -1181.989 -1103.053 -1066.178 -1411.770 -1181.778 -1133.252 

LB(5) 1.0163 ------- 3.2070 2.4256 2.5701 1.3271 

LB(10) 6.9689 4.5549 5.4374 6.6879 7.1394 6.8127 

LB2(5) 2.6377 ------- 1.1965 2.5134 1.6258 3.2785c 

LB2(10) 5.3551 3.8142 1.6237 8.6112 4.4351 5.5918 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla 

%1, %5, %10 düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Tablo 11: Kırılgan Sekizlilerin Hisse Senedi Getiri Serileri İçin Seçilen EGARCH Modeli Tahmini 

 

Tablo 11’de ise kırılgan sekizliler için uygun olan EGARCH modelleri tahmin sonuçları 

verilmiştir. Tablo 11’e bakıldığında Hindistan için MA(2)-EGARCH(3,2); Endonezya için 

MA(3)-EGARCH(1,1); Brezilya için MA(1)-EGARCH(3,3); Türkiye için ARMA(2,1)-

EGARCH(3,2); Güney Afrika için ARMA(2,2)-EGARCH(1,1); Macaristan için ARMA(2,1)-

EGARCH(1,1); Polonya için ARMA(2,1)-EGARCH(3,3) ve Şili için MA(1)-EGARCH(2,2) 

modeli öngörülmektedir. 

 

Tablo 11’de asimetrik etki parametresi Endonezya hariç diğer her bir kırılgan sekizli ülke için 

negatif ve istatistikî olarak anlamlıdır. Bu durum çoğu kırılgan sekizli ülkenin hisse senedi 

getirileri için asimetrik etkinin geçerli olduğunu göstermektedir. Yani negatif şokların koşullu 

varyansı pozitif şoklara göre daha fazla arttırdığı görülmektedir. Oynaklık direnci parametresinin 

özellikle Macaristan getiri endeksi için bire oldukça yakın bir değer aldığı gözlenmektedir. Bu 

durum t-1 dönemindeki bir oynaklık şokunun t döneminde şartlı varyans üzerinde uzun süre etkili 

olabileceğini göstermektedir. LB ve LB2 istatistikleri de sırasıyla hata terimlerinde otokorelasyon 

ve ARCH etkisinin kalmadığını göstermektedir. 

 

Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinin hisse senedi getiri endekslerinden kırılgan sekizli ülkelerin 

hisse senedi getiri endekslerine doğru oynaklık yayılımına ilişkin bulgular Tablo 12, 13 ve 14’te 

görülmektedir. Oynaklık yayılımı incelenirken Kanas (1998)’ın yaklaşımı kullanılarak diğer 

ülkelerden kırılgan sekizli ülkelere doğru oynaklık yayılımı incelenirken kırılgan sekizli ülkeler 

 Hindistan 

 

Endonezya 

 

Brezilya 

 

Türkiye 

 

Güney 

Afrika 

Macaristan 

 

Polonya 

 

Şili 

 

Ortalama Denklemi 

Sabit 0.2362c 0.4929a 0.0398 0.2837c 0.2183c 0.0087 0.1497 0.2073c 

AR(1) ------- ------- ------- 0.0584 -0.1848 -0.4630 -0.7269a ------- 

AR(2) ------- ------- ------- -0.1925 0.6650 0.0480 0.1128b ------- 

AR(3) ------- ------- ------- -0.0293 ------- ------- ------- ------- 

MA(1) ------- -0.1309b -0.0315 -0.0801 0.1527 0.4491 0.8025a -0.0196 

MA(2) 0.0608 0.0283 ------- 0.3200 -0.6747 ------- ------- ------- 

MA(3) ------- 0.0926c ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Varyans Denklemi 

Sabit -0.2003c -0.0571 0.0413 0.1503 0.0262 -0.0347 -0.0807 -0.1166 

11 /  tt h  0.2096c 0.4015a 0.0081 0.0891 0.0768 0.1538b 0.1027 0.3280a 

22 /  tt h  0.2547b ------- 0.0618 0.0507 ------- ------- -0.0686 0.1337 

33 /  tt h  0.0196 ------- 0.2779c 0.1277 ------- ------- 0.1933 ------- 

11 /  tt h  -0.1622b -0.0547 -0.2696a -0.1524b -0.1072b -0.0975b -0.1560c -0.2047a 

GARCH(-1) 0.1835 0.8854a 0.0876 0.0031 0.9692a 0.9652a 0.7356 0.1415 

GARCH(-2) 0.7306a ------- 0.5213b 0.8562a ------- ------- -0.0493 0.7080a 

GARCH(-3) ------- ------- 0.2587 ------- ------- ------- 0.2636 ------- 

Loglikelihood -1209.894 -1169.791 -1276.42 -1316.42 -1371.67 -1258.89 -1160.155 -1078.903 

LB(5) 4.9532 3.8259 2.2022 1.5282 1.7495 4.1852 0.7348 3.9385 

LB(10) 5.3187 6.7112 8.5809 4.7503 7.4611 8.6656 4.4807 11.962 

LB2(5) 1.6758 1.1993 3.0490 1.0442 0.1472 0.6443 0.2320 0.6736 

LB2(10) 9.8144 1.7644 4.7116 8.4887 0.2158 1.1591 1.4367 4.0697 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla 

%1, %5, %10 düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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için belirlenen EGARCH modellerine, olası yayılımı gerçekleştirecek ülkelere ilişkin EGARCH 

modellerinden elde edilen standartlaştırılmış hata kareleri dışsal değişken olarak ilave edilmiştir. 

 

Tablo 12’de Amerika, Asya ve Avrupa piyasalarından kırılgan sekizli ülkelerin hisse senedi 

piyasalarına doğru oynaklık yayılımı incelenmektedir. Buna göre ABD’ den Brezilya ve Şili’ye;  

Kanada’dan ise Endonezya, Brezilya, Güney Afrika, Macaristan ve Polonya’ya doğru bir yayılım 

olduğu tablodan gözlenmektedir. Asya borsalarına bakıldığında,  Japonya’dan Endonezya’ya, 

Çin’den Endonezya, Brezilya, Güney Afrika, Macaristan,  Polonya ve Şili’ye; Güney Kore’den 

Hindistan, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika ve Polonya’ya doğru bir yayılım olduğu 

görülmektedir. Avrupa ülkeleri ile kırılgan sekizliler arasındaki ilişkiye bakıldığında Almanya’dan 

Macaristan’a; İngiltere’den Endonezya, Türkiye, Güney Afrika, Macaristan ve Polonya’ya; 

İsviçre’den Türkiye, Polonya ve Şili’ye; Yunanistan’dan Güney Afrika ve Polonya’ya doğru bir 

yayılımın söz konusu olduğu dikkatleri çekmektedir. 
Tablo 12: Kırılgan Sekizliler İçin Oynaklık Yayılımı 

 Hindistan 

 

Endonezya 

 

Brezilya 

 

Türkiye 

 

Güney 

Afrika 

Macaristan 

 

Polonya 

 

Şili 

 

Ortalama Denklemi 

Sabit 0.2266c 0.2371c 0.1189 0.0602 0.1125 0.0620 0.2294c 0.2458b 

AR(1) ------- ------- ------- -0.2075 -1.2204a -0.029 -0.7767a ------- 

AR(2) ------- ------- ------- 0.0911c -0.9923a ------- 0.0829c ------- 

AR(3) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

AR(4) ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

MA(1) ------- -0.1056c -0.0249 0.2086 1.2078a ------- 0.8220a -0.0572 

MA(2) 0.0090 0.0217 ------- ------- 0.9896a ------- ------- ------- 

MA(3) ------- 0.0774 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Varyans Denklemi 

Sabit 0.3614b 0.3883b 1.3583a 0.6145a 0.6030a 0.7088a 0.7554a ------- 

11 /  tt h  0.0519 0.3519a -0.1063 -0.2318 -0.2340a 0.1277 0.0148 0.5649c 

22 /  tt h  -0.0134 ------- 0.0771 -0.1957 ------- ------- -0.0374 0.4034a 

33 /  tt h  -0.1864 ------- 0.2008c 0.2792c ------- ------- 0.3470b 0.1746 

11 /  tt h

 

-0.0341 -0.0949c ------- -0.1397b -0.1430a -0.0778 -0.0527 -0.1239c 

GARCH(-1) 0.4633c 0.7968a -0.2686a 0.7910b 0.9090a 0.8137a 0.4986a 0.0482 

GARCH(-2) 0.4906b ------- 0.0848 0.0917 ------- ------- 0.1437 0.6009a 

GARCH(-3) ------- ------ 0.4220a ------- ------- ------- 0.1107 ------- 

Yayılım 

ABD -0.0325 -0.0149 0.0533b -0.0024 0.0115 0.0154 -0.0055 0.0928c 

Kanada 0.0238 0.0549c 0.0921a 0.0184 0.0866a 0.1084a 0.0666c 0.0535 

Çin -0.0059 0.0554c 0.1327a 0.0260 0.0495c 0.0563c 0.0744c 0.0594c 

Japonya 0.0070 -0.0699a 0.0368 0.0049 0.0126 -0.0051 -0.0372 0.0116 

Güney Kore 0.1024a 0.0546b 0.0157 0.0418b 0.0290c 0.0240 0.0784b 0.0104 

İngiltere 0.0196 0.0494c 0.0441 0.0419c 0.0485c 0.0738c 0.0671c -0.0383 

Almanya -0.0194 0.0602 0.0112 -0.0292 0.0029 0.0390c 0.0530 0.0394 

İsviçre  -0.0202 -0.0224 0.0293 0.0298c -0.0272 0.0183 0.0659c 0.1075b 

Yunanistan 0.0275 0.0142 0.0287 0.0212 -0.0583b -0.0155 0.0560c 0.0381 

Loglikelihood -1184.034 -1152.468 -1221.313 -1294.463 -1318.222 -1221.732 -1111.869 -1048.288 

LB(5) 4.3307 3.3550 2.3325 1.8779 2.2334 6.0977 0.3785 3.3570 

LB(10) 5.6297 7.3827 10.831 7.2742 9.5908 13.288 4.1287 9.8329 

LB2(5) 5.4246 1.3880 2.2716 0.6487 0.67317 1.6479 4.6393 0.7652 

LB2(10) 11.617 3.4591 13.233 4.6309 1.5505 4.4895 13.264 4.2583 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla %1, %5, %10 

düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Tablo 13’te kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımı Avrupa 

ülkelerini temsilen EuroStoxx50 endeksine ilişkin getiri serisi kullanılarak incelenmektedir. 

Tabloya göre ABD’den Brezilya, Macaristan, Polonya ve Şili hisse senedi piyasalarına;  

Kanada’dan ise Hindistan, Brezilya,  Güney Afrika, Macaristan, Polonya ve Şili hisse senedi 

piyasalarına doğru bir yayılım vardır. Asya ülkeleri ile kırılgan sekizli hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, Japonya’dan Hindistan hisse senedi piyasasına; Çin’den Brezilya, 

Güney Afrika, Macaristan,  Polonya ve Şili hisse senedi piyasalarına; Güney Kore’den Hindistan, 

Endonezya, Türkiye, Macaristan ve Polonya hisse senedi piyasalarına doğru bir yayılım olduğu 

görülmektedir. Avrupa’dan Hindistan, Macaristan, Polonya ve Şili’ye doğru bir yayılımın söz 

konusu olduğu da tablodan izlenmektedir. 

 

Tablo 13:  Kırılgan Sekizliler İçin Oynaklık Yayılımı (EuroStoxx50) 

 

Tablo 14’te bu defa kırılgan sekizlilerin hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık yayılımı Avrupa 

ülkelerini temsilen EuroNext endeksine ilişkin getiri serisi kullanılarak incelenmektedir. ABD’ 

den Brezilya ve Şili hisse senedi piyasalarına; Kanada’dan Hindistan,  Brezilya, Güney Afrika, 

Macaristan ve Polonya hisse senedi piyasalarına doğru bir yayılım vardır. Asya borsalarına 

bakıldığında, Japonya’dan Hindistan hisse senedi piyasasına; Çin’den Brezilya, Macaristan,  

Güney Afrika, Polonya ve Şili hisse senedi piyasalarına; Güney Kore’den Hindistan, Endonezya, 

 Hindistan 

 

Endonezya 

 

Brezilya 

 

Türkiye 

 

Güney 

Afrika 

Macaristan 

 

Polonya 

 

Şili 

 

Ortalama Denklemi 

Sabit 0.2166c 0.4847a 0.0221 0.2257 0.3223c 0.0348 0.1518 0.2501b 

AR(1) ------- ------- ------- -0.1245 0.7765 -0.0093 -0.7957 ------- 

AR(2) ------- ------- ------- 0.0909c 0.1228 ------- 0.0914c ------- 

MA(1) ------- -0.1365b -0.0174 0.1000 -0.8127 ------- 0.8479a -0.0148 

MA(2) 0.0264 0.0342 ------- ------- -0.0818 ------- ------- ------- 

MA(3) ------- 0.0935c ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Varyans Denklemi 

Sabit 0.4346a 0.2607c 1.2260a 0.6126b 1.4115a 0.7770a 0.6036a 0.5304b 

11 /  tt h  0.0554 0.3147b -0.0687 -0.0360 0.0384 0.1773c 0.0563 0.2431c 

22 /  tt h  -0.0948b ------- 0.0517 -0.1790 ------- ------- -0.0580 0.1401 

33 /  tt h  -0.1473a ------- 0.2031c 0.1857 ------- ------- 0.3141c ------- 

11 /  tt h  -0.0344 -0.0745 -0.2734a -0.1487c -0.0491 -0.0818 -0.0802 -0.2225b 

GARCH(-1) 0.4048a 0.8436a 0.0955 0.5900c 0.6886a 0.7847a 0.5376a 0.2700c 

GARCH(-2) 0.5318a ------- 0.4431a ------- ------- ------- 0.1445 0.4122b 

GARCH(-3) ------- ------- 0.0699 ------- ------- ------- 0.1068 ------- 

Yayılım 

ABD -0.0119 0.0088 0.0688a 0.0265 0.0566 0.0419c 0.0442c 0.1497a 

Kanada 0.0480a 0.0534 0.0908a -0.0132 0.1700a 0.1042b 0.0581c 0.0707c 

Çin 0.0049 0.0529 0.1410a 0.0292 0.0993c 0.0832b 0.1229a 0.0771c 

Japonya 0.0267b -0.0340 0.0385 0.0225 0.0560 -0.0023 -0.0089 0.0185 

Güney Kore 0.0851a 0.0641c 0.0211 0.0711b 0.0517 0.0428c 0.0826b 0.0185 

EuroStoxx50 -0.0450a -0.0093 0.0369 -0.0058 0.0150 0.0838b 0.0720c -0.0701c 

Loglikelihood -1178.716 -1156.759 -1226.803 -1303.277 -1346.599 -1225.903 -1125.749 -1054.997 

LB(5) 4.9018 3.5769 2.7074 1.0657 2.2931 6.2415 0.8228 3.3048 

LB(10) 6.6393 6.7791 11.960 5.0859 6.6139 12.490 5.3485 10.332 

LB2(5) 5.9716 1.3484 1.4770 1.2707 0.0684 0.4887 3.0758 5.9846 

LB2(10) 10.795 2.6723 12.379 10.16 0.1829 1.6746 12.184 9.7978 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla %1, %5, %10 
düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Türkiye, Macaristan ve Polonya hisse senedi piyasalarına doğru bir yayılım olduğu görülmektedir. 

Avrupa borsasından ise Hindistan, Brezilya, Macaristan ve Polonya hisse senedi piyasalarına 

doğru bir yayılım vardır.  

 

Tablo 14: Kırılgan Sekizliler İçin Oynaklık Yayılımı (EuroNext) 

 

 

Genel olarak bulgular değerlendirildiğinde en çok yayılımı alan kırılgan sekizli ülkelerin Polonya 

ve Brezilya olduğu dikkatleri çekmektedir. Polonya’ya Japonya haricinde diğer ülke borsalarının 

hepsinden oynaklık yayılımı vardır. Brezilya hisse senedi piyasasına Japonya, Güney Kore, 

Almanya, İsviçre ve Yunanistan piyasalarından yayılım olmadığı görülmektedir. Macaristan’a ise 

Japonya, İsviçre ve Yunanistan’dan yayılım söz konusu değildir.  

 

Brezilya, Polonya ve Macaristan’dan sonra en çok oynaklık yayılımı görülen ülke borsalarından 

biri Şili’dir. Şili’ye Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Avrupa (EuroNext) 

piyasalarından oynaklık yayılımı bulunmamaktadır. Endonezya’ya ise Kanada, Çin, Japonya, 

Güney Kore ve İngiltere’den bir oynaklık yayılımı gerçekleşmektedir. Hindistan’a olan oynaklık 

yayılımları incelendiğinde Japonya, Kanada, Avrupa (EuroStoxx50/ EuroNext) ve Güney 

Kore’den yayılım olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Güney Afrika’ya Kanada, Çin, Güney 

 Hindistan Endonezya 

 

Brezilya 

 

Türkiye 

 

Güney 

Afrika 

Macaristan 

 

Polonya 

 

Şili 

 

Ortalama Denklemi        

Sabit 0.2411c 0.4899a 0.0451 0.2174 0.2984c 0.0783 0.1610 0.2268b 

AR(1) ------- ------- ------- -0.1343 0.9771 -0.0110 -0.7870a ------- 

AR(2) ------- ------- ------- 0.0900c -0.0701 ------- 0.0871c ------- 

MA(1) ------- -0.1395b -0.0050 0.1133 -1.0140 ------- 0.8420a -0.0332 

MA(2) 0.0379 0.0343 ------- ------- 0.1102 ------- ------- ------- 

MA(3) ------- 0.0926c ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Varyans Denklemi 

Sabit 0.3123a 0.2786c 1.2767a 0.6351b 1.2152a 0.8045a 0.6709a 0.4800c 

11 /  tt h  0.0640a 0.3332b -0.0673 -0.0678 0.0124 0.1673c 0.0447 0.3311a 

22 /  tt h  -0.0246 ------- 0.0409 -0.1763 ------- ------- -0.0311 0.1363 

33 /  tt h  -0.1552a ------- 0.2215c 0.1922 ------- ------- 0.2772c ------- 

11 /  tt h  -0.0182 -0.0715 -0.2569a -0.1563b -0.0584 -0.0796 -0.0762 -0.1735b 

GARCH(-1) 0.4168a 0.8380a 0.0984 0.5975c 0.7465a 0.7754a 0.5243a 0.2014 

GARCH(-2) 0.5381a ------- 0.4237a 0.2424 ------- ------- 0.1952 0.4894a 

GARCH(-3) ------- ------- 0.0733 ------- ------- ------- 0.0460 ------- 

Yayılım 

ABD -0.0235 -0.0047 0.0608b 0.0206 0.0384 0.0323 0.0395 0.1257b 

Kanada 0.0385c 0.0416 0.0914a -0.0161 0.1467b 0.1017b 0.0653c 0.0519 

Çin 0.0105 0.0544 0.1384a 0.0307 0.0934c 0.0714c 0.1101a 0.0680c 

Japonya 0.0205c -0.0430 0.0421 0.0189 0.0400 0.0023 -0.0051 0.0132 

Güney Kore 0.0873a 0.0631c 0.0201 0.0699b 0.0495 0.0457c 0.0766b 0.0192 

EuroNext -0.0432a 0.0447 0.0708b 0.0125 0.0446 0.0952a 0.0899b 0.0107 

Loglikelihood -1185.742 -1155.735 -1223.861 -1303.130 -1344.932 -1224.902 -1123.943 -1056.915 

LB(5) 4.3170 3.8074 2.8825 1.0440 2.1084 6.7732 0.6175 3.5308 

LB(10) 7.0662 7.3423 12.174 5.0178 7.0416 13.582 4.7547 9.8705 

LB2(5) 5.8005 1.3796 2.4616 1.1531 0.0971 0.5902 3.0892 5.2523 

LB2(10) 8.4580 3.0601 16.649b 9.7743 0.2824 1.8265 8.1593 8.2099 

EGARCH modelinin tahmininde Nelson (1991) izlenerek Genelleştirilmiş Hata Dağılımı (GED) kullanılmıştır.  a, b, c sırasıyla %1, %5, %10 

düzeyinde katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir. 
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Kore, İngiltere ve Yunanistan’dan oynaklık yayılımı olduğu dikkatleri çekmektedir. Kırılgan 

sekizlilerden biri olan Türkiye’nin hisse senedi piyasası incelendiğinde en az oynaklık yayılımı 

alan hisse senedi piyasalarından birisi olduğu söylenebilir.  

 

4. Sonuç  

Çalışmada seçilmiş bazı Amerika ülkeleri (ABD, Kanada), Asya ülkeleri (Çin, Japonya, 

Güney Kore) ve Avrupa ülkeleri (Almanya, İngiltere, İsviçre, Yunanistan, EuroStoxx50, 

EuroNext100) hisse senedi piyasalarından kırılgan sekizlilerin (Hindistan, Brezilya, Endonezya, 

Türkiye, Güney Afrika, Macaristan, Polonya ve Şili) hisse senedi piyasalarına doğru oynaklık 

yayılımının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2006-2015 dönemine ilişkin 

haftalık hisse senedi kapanış fiyatları temel alınmıştır. EGARCH modelleri kullanılarak hisse 

senedi piyasaları itibariyle iyi ve kötü haberin hisse senedi getiri oynaklığı üzerinde asimetrik etki 

gösterip göstermediği ve ülkeler arası oynaklık yayılımlarının varlığı araştırılmıştır.   

Çalışmada öncelikle Amerika, Asya, Avrupa ve kırılgan sekizli ülkelere ilişkin hisse senedi 

getirileri için EGARCH modelleri tahmin edilerek asimetrik oynaklık etkisinin varlığı 

araştırılmıştır. Sonrasında Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerine ilişkin hisse senedi piyasalarından 

her bir kırılgan sekizli ülkenin hisse senedi piyasasına doğru oynaklık yayılımı incelenmiştir.  

Analizler doğrultusunda Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerine ilişkin her bir hisse senedi 

getirisi için kaldıraç etkisinin söz konusu olduğu görülmüştür. Kırılgan sekizliler itibariyle 

asimetrik etki incelendiğinde ise Endonezya hisse senedi getirisi hariç diğer kırılgan sekizlilerin 

hisse senedi getirileri için asimetrik etkinin geçerli olduğu belirlenmiştir. Buna göre hisse senedi 

piyasasında fiyatlarda meydana gelen beklenmeyen bir düşüş benzer büyüklükteki beklenmeyen 

bir artışa göre oynaklığı daha fazla arttırmaktadır. Hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın 

asimetrik olduğu yönündeki bulgular ilgili literatürdeki çalışmaları destekler niteliktedir.   

Oynaklık yayılım sonuçları en çok yayılımı alan kırılgan sekizli ülkelerin Polonya ve 

Brezilya olduğunu göstermiştir. Polonya’ya Japonya haricinde diğer ülke borsalarının hepsinden 

oynaklık yayılımının olduğu belirlenmiştir. Buna göre yatırımcıların iki ülkenin hisse senedi 

piyasaları arasında portföy çeşitlendirmesine giderek toplam risklerini azaltıp portföy getirilerini 

arttırabileceği öngörülmektedir. Brezilya’ya bakıldığında Japonya, Güney Kore, Almanya, İsviçre 

ve Yunanistan hisse senedi piyasalarından yayılım olmadığı görülmektedir. Macaristan’a ise 

Japonya, İsviçre ve Yunanistan’dan yayılım olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Macaristan 

hisse senedi piyasası ile yayılım tespit edilemeyen Japonya, İsviçre ve Yunanistan hisse senedi 

piyasaları uluslararası çeşitlendirme yapılabilecek en uygun piyasalara örnek olarak verilebilir. 

Brezilya, Polonya ve Macaristan’dan sonra en çok oynaklık yayılımı görülen ülke 

borsalarından biri Şili’dir. Şili’ye ise Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve 

Avrupa (EuroNext) piyasalarından oynaklık yayılımı bulunmamaktadır. Bu ülke piyasaları 

çeşitlendirme yoluyla piyasa riski ve politik riskin mümkün olduğunca minimize edilmesi 

açısından portföy yöneticilerine iyi alternatifler olarak sunulabilir. Endonezya’ya ise Kanada, Çin, 

Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den bir oynaklık yayılımının gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu 

borsalar arasında yatırımcıların uluslararası portföy çeşitlendirmesi yoluna gitmeyeceği ifade 

edilebilir. Hindistan’a olan oynaklık yayılımları incelendiğinde ise Japonya, Kanada, Avrupa 

(EuroStoxx50/ EuroNext) ve Güney Kore’den yayılım olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, 

ilgili ülkeler dışındaki diğer ülkelerin hisse senedi piyasaları arasında uluslararası portföy 

çeşitlendirmesinin yapılabileceği söylenebilir. Güney Afrika’ya Kanada, Çin, Güney Kore, 

İngiltere ve Yunanistan’dan oynaklık yayılımı olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen ülke borsaları 

arasında uluslararası portföy çeşitlendirmesinin riskli olacağı ifade edilebilir. Çalışmada Türkiye 
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hisse senedi piyasasına az sayıda piyasadan oynaklık yayılımının gerçekleştiği saptanmıştır. Bu 

kapsamda oynaklık yayılımının gerçekleşmediği ABD, Kanada, Çin, Japonya, Almanya ve 

Yunanistan hisse senedi piyasalarının yatırımcılar açısından Türkiye hisse senedi piyasası ile 

uluslararası çeşitlendirmeye imkân tanıdığı söylenebilir.   
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SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE 

ANALİZİ 

Özlem DURGUN1 

Mustafa Caner TİMUR2 

Öz 

Kamu harcamalarındaki artış ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi iktisatçılar tarafından her zaman 

tartışma konusu olmuştur. Genel kamu harcamalarının alt kalemi olan savunma harcamaları, nitelik bakımından diğer 

birçok kamu malına benzemekle beraber bazı farklılıkları nedeniyle ekonomik etkileri tartışılmaktadır. Bu çalışmada 

savunma harcamalarının, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, Türkiye ekonomisi için iki farklı iktisadi görüş 

çerçevesinde, 1970-2015 yıllarına ait savunma harcamaları ve reel GSYH rakamları, Granger nedensellik testi 

yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi konu alınan yaklaşımlar “Askeri 

Keynesci Yaklaşım” ve “Neo-Klasik Yaklaşım” olarak adlandırılmaktadır. Çalışmadan elde edilen analiz sonuçlarına 

göre Türkiye ekonomisi için savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında eş bütünleşme ve uzun dönemli bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ile İlgili Ampirik Çalışma, Makroekonomik Etkiler 

Jel Kodları: H10, O47, F62 

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEFENSE EXPENDITURE AND ECONOMIC 

GROWTH: TURKEY ANALYSES 

Abstract 

The study of the relationship between public expenditures and economic growth has always been a matter of debate 

by economists. Defense expenditures, which are considered as sub-items of general public expenditures, are similar 

to other public goods in many respects; however the effects are differentiated in terms of other goods. In this study, 

the effects of defense spending on economic growth are tried to be explained for Turkish economy, by two different 

economic approaches and the data’s of 1970-2015 defense expenditure and GDP per capita with the help of Granger 

causality test. Approaches related to the relationship between variables in the study are called "Military Keynesian 

Approach" and "Neo-Classical Approach". According to the analysis results, there is no cointegration and causality 

relationship between defense spending and economic growth for Turkish economy. 

Key Words: Public Economics, Empirical Studies of Economic Growth, Macroeconomic Impacts 

Jel Classification: H10, O47, F62 
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Giriş 

İnsanlık tarihinin başlangıcından, birbirine üstünlük sağlamak isteyen taraflar için güç her zaman 

belirleyici olmuştur. İnsanın yerleşik hayata geçmesi ve topluluk halinde yaşamaya başlamasıyla 

beraber ise, bireysel gücün yerini topluluğun gücü kavramı yerini almıştır. İnsan topluluklarının 

bir arada yaşamaya başlaması beraberinde iş bölüşümünü getirmiş ve toplumda uzmanlaşmaya 

gidilmiştir. Bu uzmanlaşma içerinde toplumun güvenliğini sağlayan, iç ve dış tehditlere karşı 

koruyan ve mevcut iktidarların devamlılığına katkıda bulunan askeriye, toplumda ayrıcalıklı bir 

sınıf olarak ortaya çıkmıştır. Askeriye genel tanım olarak ülkelerin ulusal hedeflerine yönelik 

olarak kullandıkları fiziki güç şeklinde ifade edilebilmektedir. 

Toplumda üretken bir sınıf olarak kategorize edilmeyen askeriye savaş ve barış dönemlerinde, 

toplumun diğer sınıfları tarafından sürekli olarak ayni ve nakdi biçimde desteklenmek suretiyle 

tehditlere karşı hazır bulundurulmaya çalışılmıştır. Günümüz medeniyetleri incelendiğinde 

varlıklarını geçmişte veya şuanda bulundurdukları askeri güçlerine bağlı olarak temin ettirdikleri 

görülmektedir.  

Her toplum kendi kapasitesi yeterince askeri gücü elinde bulundurmaktadır. Bu askeri gücün ne 

kadar olacağı ise toplumun nüfusu, ekonomisi, siyasi yapısı ve jeopolitik konumu gibi birçok 

başlığı kapsamaktadır. Bir ülkenin tamamı güvenlik güçlerinden oluşamayacağı gibi, ülkenin 

hiçbir güvenlik gücüne sahip olmadan varlığını sürdürebilmesi de oldukça zordur. Bu bağlamda 

her ülkenin ekonomisinde bir miktar savunma harcaması bulunmaktadır. Bahsedilen savunma 

harcamalarının ekonomideki payı ülkelere ve bulundukları konjonktüre göre farklılık 

gösterebilmektedir. 

1. Savunma Harcamalarının Tanımı  

Savunma harcamaları dar anlamıyla; savunma hizmetiyle görevlendirilmiş askeri ve sivil 

personele yapılan harcamaları, bu alanda kullanılmak üzere araç ve donanımın üretimi veya satın 

alınması, bu ekipmanların bakım ve onarım giderlerinden, inşaat ve imar faaliyetlerinden ve 

araştırma geliştirme giderlerinden oluşmaktadır. Geniş anlamda savunma harcamaları ise savunma 

hizmetini gerçekleştiren, milis, polis, gümrük görevlileri gibi asker benzeri güçlere, sivil 

savunmaya, silah üretimi gerçekleştiren kuruluşlara yapılan ödemeler, zorunlu gıda malzemeleri 

ve hammaddelerin stoklanması faaliyetlerine yapılan masraflar ve yabancı askeri organizasyonlara 

gönderilen yardımlar olarak tanımlanabilmektedir (Tüğen, 1988:48). 

Günümüzde savunma harcamalarının tanımlanması hususunda kesin bir tanımla olmamakla 

birlikte farklı uluslararası organizasyonlar ve ülkeler, farklı harcama başlıklarını hesaplamalarına 

dahil etmektedirler. Savunma harcamalarına yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası 

tanımlamalardaki farklar, savunma harcamalarının farklı hesaplanmasına neden olabilmektedir. 

Örneğin 1993 yılı için Almanya’nın resmi savunma bütçesi 49.602 milyon Alman Markı olarak 

hesaplanırken, NATO kıstaslarına göre göre bu rakam 63.854 milyon Alman Markı olarak 

hesaplanmıştır. Benzer şekilde Çin’in 1993 yılında hesaplanan resmi savunma harcamaları 7.3 

milyar dolar olarak ölçülürken, kriterlere savunma endüstrisine yönelik gerçekleştirilen destekler 

dahil edildiğinde rakam 34 milyar dolarak yükselerek, resmi rakamların beş katına çıkmıştır. 

(Brozska, 1995:51-52; Aktaran: Giray 2004:185). 

 Tablo 1’de üç farklı uluslararası kuruluş olan NATO, IMF ve UN’a göre savunma harcamaları 

olarak kabul edilen başlıklar gösterilmiştir. Tabloya göre her kuruluşun kabul ettiği harcama 

başlıkları farklılık gösterebilmektedir.  
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Tablo 1: Uluslararası Kuruluşlara Göre Savunma Harcamalarına Dahil Kabul Edilen Giderler 

Harcama Kalemleri NATO IMF UN 

Askeri Kuvvetlere Yapılan Ödemeler    

Subaylara ve askerleri personele yapılan ödemeler + + + 

Silahlı kuvvetler içinde veya bağlantılı çalışan sivil kişilere yapılan 

ödemeler 

+ + + 

Çalışan personele ve ailelerine yapılan sağlanan ayrıcalıkların maliyeti + + + 

Emeklilik maaşı + - + 

Askeri tesislere yapılan ödemeler + + - 

Silah harcamaları + + + 

Alt ve üst yapı yatırımları + + + 

Bakım ve onarım giderleri + + + 

Diğer ihtiyaçlar + + + 

Askeri araştırma ve geliştirme giderleri + + + 

Askeri/Savunma/Stratejik Amaçlı Harcamaları    

Stratejik malların stoklanması +x - - 

Mühimmat depoları ve üretim tesislerinin korunması +x + - 

Silah üretimiyle ilgili teşvikler + - - 

Diğer ülkelere yapılan askeri yardımlar + + + 

Uluslararası anlaşmalara katkılar + + - 

Sivil savunma - + + 

Eski Askeri Güçlere/Faaliyetlere Yapılan Harcamalar    

Gazilere yapılan destekler - - - 

Savaş borçları - - - 

Diğer Güçlere Yapılan Harcamalar    

Jandarma  +* +* +* 
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Gümrük muhafaza +* +* +* 

Polis +* - - 

Diğer Hesaplardaki Harcamalar    

Yardım/Felaketten kurtarma + - - 

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma + + - 

Gelecek Harcamalar İçin Yükümlülükler    

Kredi desteği + + - 

Kaynak: Brzoska, 1995:48-49’dan aktaran Giray, 2004:184-185 

Semboller:  += Savunma Harcamalarına girer  -= Savunma Harcamalarına Dahil Değil  

        +x=Savunma organizasyonu tarafından yönetiliyor ve finansman sağlanıyorsa 

savunma harcamalarına girer. 

       +*= Askeri faaliyetler için eğitilip, donatıldığı ve mevcut olduğu zaman savunma 

harcamalarına girer. 

2. Savunma Harcamalarının Özellikleri 

Savunma harcamaları ekonomide tam kamusal mallar olarak sınıflandırılmakta ve kamusal 

malların özelliklerini taşımaktadır. Bu özelliklerden en önemlileri faydasının toplum içerisinde 

bölünememesi ve hizmetten kimse mahrum bırakılamamasıdır. Bunun anlamı savunmanın kişilere 

yönelik olmayışı ve savunma hizmetinin ülkenin veya bölgenin sadece bir bölümüne değil 

tamamına yönelik olarak verileceği şeklinde ifade edilebilir.  

Bu hizmet tüm topluma yönelik olması nedeniyle, bireyler tüketimde birbirine rakip 

olamamaktadır. Başka bir değişle bir kişinin bu hizmetten faydalanması toplumun geri kalanının 

bu hizmetten faydalanmasına engel olmamaktadır. 

Tüm kamusal mallarda olduğu gibi, savunma hizmetlerinde de bedavacılık sorunu bulunmaktadır. 

Bedavacılık sorunu iktisat ve maliye literatüründe kabul gören tanımına göre, kamusal malların 

ortaya çıkışında, bireylerin herhangi bir maliyete katlanmadan ilgili hizmetten faydalanması olarak 

tanımlanmaktadır. Toplumda yaşayan bireyler savunma harcamalarına yeterince finansman 

sağlamasa dahi bu hizmetten mahrum bırakılamamaları, bazı bireyleri bu hizmete yönelik destek 

sağlamamalarına (bedavacılık sorununa) neden olmaktadır. 

3. Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi 

Ekonomik büyüme en kabul gören tanımı ile çıktıdaki artışın bir yıldan öteki yıla artması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Keynesyen iktisadın gelişmesiyle beraber kamu harcamalarının, ekonomik 

büyümedeki rolü her zaman tartışılan bir konu olarak tartışılmıştır. Bir kamu harcaması türü olan 

savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesinde başlıca iki temel 

yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar Askeri Keynesci Yaklaşım ve Neo-klasik Yaklaşım olarak 

adlandırılmaktadır. 

a. Askeri Keynesci Yaklaşım 

Askeri Keynesyen yaklaşıma göre; savunma harcamaları, hükümet harcamalarının bir elemanı 

olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle savunma harcamalarının gerçekleştirilmesi toplam talebin 
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artması ve çarpan etkileri aracılığıyla, ekonomi açısından olumlu bir etki yaratabilir (Dunne, 

2011:2). Bu yaklaşımdan hareketle Askeri Keynesci Teori, savunma harcamalarının etkilerini 

ekonomi üzerindeki pozitif dışsallıklarına odaklanarak “Arz yanlı” bir biçimde açıklamaktadır. 

Şekil 1: Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkileri 

 

Kaynak: Topçu’ya (2010:92) ait çalışmadan uyarlanmıştır.  

Şekil 1’de savunma harcamalarının ekonomik etkileri Askeri Keynesci yaklaşıma göre ifade 

edilmeye çalışılmıştır. Şekilde savunma harcamalarının varlığının nedenleri ve bu nedenlerin 

ekonomiye etkileri grafiksel bir şekilde gösterilmiştir. 

Savunma harcamalarının sahip oldukları pozitif dışsallıklar sayesinde faktör verimliliği 

artabilmektedir. Özellikle askeriyeye yönelik gerçekleştirilen araştırma geliştirme faaliyetleri 

sırasında keşfedilen yenilikler tüm ülkeye fayda sağlayabilir. Örneğin, ulaştırma ve elektronik 

faaliyetlerindeki gelişmelerin çoğu ilk olarak askeri gerekçelerle elde ortaya çıkmıştır (Nadaroğlu, 

1985:184). 

Ayrıca savunma sanayinin alt sektörleri de savunma harcamalarından faydalanmaktadır. Savunma 

araçlarının üretiminde kullanılan malzemeler, teknoloji, işgücü piyasadan talep edildiğinde 

ekonomide canlılık ortaya çıkmaktadır. Özellikle savunma araçları üreten ülkelerin, savaş 

dönemlerinde ekonomisinin canlandığı bilinmektedir. 

b. Neo-Klasik Yaklaşım 

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan diğer yaklaşım ise Neo-

klasik yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temel dayanağı, savunma harcamalarına ayrılan kıt kaynakların 

yatırımları ve beşeri sermayeyi verimlilikten uzaklaştırdığı varsayımıdır. Bu durumda savunma 

harcamaları, “yüksek büyüme oranları içeren kalkınma projelerinde” kullanılacak kaynakları 
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başka alanlara kaydırmak suretiyle “yüksek bir fırsat maliyetine” neden olurlar. Nihai olarak 

sadece savunma dışı kamu harcamalarını değil aynı zamanda kamu harcamaları ile bağlantılı özel 

sektör yatırımlarını da azaltırlar (Looney, 1995:36). 

Savunma harcamalarının azaltılması bütçede tasarrufa yol açabilir. Bu sayede refaha daha fazla 

katkı sağlayabilecek, diğer kamu harcamaları (sağlık, eğitim vb.) arttırılabilir veya vatandaşlara 

daha az vergi uygulanabilir (Giray, 2004:191). 

4. Literatür Taraması 

Literatür taraması yapıldığında savunma harcamaları ve büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda ampirik ve betimleyici çalışmanın varlığı dikkat çekmektedir. Çalışmalarda kullanılan 

yöntem ve örneklem grubu ülkelere göre, elde edilen sonuçlar farklılık göstermiştir. 

Benoit (1978) 1950-1965 yılları arasındaki yıllık zaman seri verilerini kullanarak gerçekleştirdiği 

çalışmada 44 az gelişmiş ülkeyi incelemiştir. Değişkenler olarak gayrisafi milli hasıla, yatırım 

oranları, savunma harcamaları ve yabancı yardımları kullanılmıştır. Çalışmada kişi başına milli 

gelir ve savunma harcamaları arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Dunne vd. (2001) yaptıkları çalışmalarında Türkiye ve Yunanistan için gerçekleştirdiği 

çalışmalarında 1960-1996 yılına ait verileri Granger nedensellik testi kullanarak analiz etmişlerdir. 

Reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve askeri harcamaların değişken olarak kullanıldığı çalışmada 

nedensellik ilişkisi Yunanistan açısından pozitifken, Türkiye açısından negatif olarak elde 

edilmiştir. 

Karagöl ve Palaz (2004) tarafından gerçekleştirilen çalışmada savunma harcamaları ve büyüme 

arasındaki ilişki, 1955-2000 yıllarını kapsayan veriler yardımıyla Türkiye açısında incelenmiştir. 

Kısa dönemde savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında ilişki tespit edilmiştir. 

Yıldırım vd. (2005) gerçekleştirdiği çalışmalarında, askeri harcamaların ekonomik büyüme 

üzerindeki etkileri Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye açısından incelenmiştir. Çalışma 1989-1999 

yıllarını kapsayan veriler aracılığıyla, panel kesit tekniği kullanılarak modellenmiştir. Çalışmadan 

elde edilen sonuca göre değişkenler arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Duyar ve Koçoğlu (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışmada savunma harcamaları ve büyüme 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler; Reel gayrisafi yurtiçi hasıla, 

Askeri harcamalar, Brüt sermaye oluşumu ve işgücü değişkenleri kullanılarak, 1990-2012 yıllarını 

kapsayan veriler yardımıyla altı sahra altı ülkesi incelenmiştir. Çalışmada panel GLS tekniği 

kullanılarak model kurulmuştur. Çalışmada, askeri harcamaların ekonomik büyüme üzerinde 

pozitif bir etki yarattığı sonucu tespit edilmiştir. 

Destek (2016) gerçekleştirdiği çalışmasında on dört NATO ülkesi için 1998-2014 yıllarına ait 

yıllık verilerden faydalanarak, panel veri analizi aracılığıyla ekonomik büyüme ve askeri 

harcamalar arasında ilişki kurmuştur. Çalışmada askeri harcamalar ile büyüme arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. 

5. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan veriler yıllık olup 1970-2015 dönemini kapsamaktadır. Reel Kişi Başı GSYH 

Dünya Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden, reel savunma harcamaları serileri ise 

Uluslararası Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsüne (SIPRI) ait internet veri sisteminden elde 

edilmiştir. Analizlerde kullanılacak değişkenlere ilişkin açıklayıcı bilgi Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Değişken Tanımları 

Değişken Adı Açıklama Kaynak 

LSavunma Reel Savunma Harcamaları (değer) SIPRI 

LKBGSYH Kişi başına Reel GSYH (değer) Dünya Bankası 

Yapılacak analizde kullanılacak değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için VAR nedensellik 

analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak serilerin 

durağanlığı ve uygun gecikme uzunluklarının tespit edilmiştir. Serilerin durağanlığı ve uygun 

gecikme koşullarının tespiti sağlandıktan sonra bahsedilen testler uygulanarak değişkenler 

arasındaki ilişki matematiksel bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. 

6. Bulgular 

Analizde kurulacak modelde sahte regresyon sorununun olmaması için, kullanılacak serilerin 

birim kök içermemesi gerekmektedir. Bu amaçla serilerin durağan oldukları seviyeleri belirlemek 

amacıyla Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri kullanılmıştır. Tablo 

3’de kullanılan değişkenlere ait birim kök sonuçları yer almaktadır. 

   Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Düzey/Birinci 

Fark 

ADF PP Olasılık 

ADF PP 

LKBGSYH Düzey -0.280952 -0.244745 0.9196 0.9248 

Birinci Fark -7.705384 -6.717062 0.0000 0.0000 

LSAVUNMA Düzey -2.079612 -2.155097 0.2536 0.2251 

Birinci Fark -5.293782 -5.195115 0.0001 0.0001 

 

Tablo 3’de serilerin ADF ve PP Testlerine göre seviyelerinde durağan olmadıkları görülmektedir. 

Bu nedenle serilerin bir farkı alınarak durağanlık testi tekrar edilmiş ve serilerin birinci farklarında 

durağan oldukları tespit edilmiştir.  

VAR modeli oluşturulurken yapılması gerekenlerden biri her bir değişken için uygun gecikme 

uzunluğunun tespit edilmesidir. VAR modellerinde gecikme uzunluğunun tespitinde kullanılan 

farklı kriterler bulunmaktadır. En çok tercih edilen kriterler Akaike (AIC), Schwarz (SC), Hannan-

Quinn (HQ), Final Prediction Error (FPE) ve LR kriterleridir. Çalışmada VAR modeli uygun 

gecikme uzunluğu için AIC, SC, HQ, FPE ve LR kriterleri incelenmiştir. İki değişken çifti için 

uygun gecikme uzunluğu AIC, SC, HQ, FPE ve LR kriterine göre 1 olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4: Gecikme Uzunluklarının Tespit Edilmesi 

       
        Gecikme  LogL LR FPE AIC SC HQ 

        
        
0  -6.316693 NA 0.005196 0.415835 0.500279 0.446367 

1  104.0510 204.1802* 2.55e-05* -4.902548* -4.649216* -4.810951* 

2  105.3258 2.231043 2.93e-05 -4.766292 -4.344072 -4.613630 

3  107.8200 4.115320 3.17e-05 -4.690999 -4.099891 -4.477273 

4  108.9224 1.708809 3.69e-05 -4.546121 -3.786126 -4.271331 

5  112.4431 5.105017 3.83e-05 -4.522156 -3.593273 -4.186301 

        
      

 

 
Uygun gecikme uzunlukları belirlenmesinin ardından uygulanan VAR analizlerinin istikrarını 

belirlemek amacıyla VAR modeli durağanlık grafikleri incelenmiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere 

AR karakteristik polinomunun ters köklerinin tamamının çemberin içinde yer alması modelin 

dinamik olarak durağan ve istikrarlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5: VAR Modeli Durağanlık Grafikleri 
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Tablo 6‘da otokorelasyon sonuçları ve LM istatistiği sonuçları görülmektedir. Dört dönem 

itibariyle sonuca göre hata terimleri arasında otokolerasyon tespit edilmemiştir. 
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Tablo 6: Otokolerasyon Sonuçları 

Otokolerasyon Testi (LM Test) 

Gecikme LM İstatistiği  Olasılık Değeri 

1 4.822101 0.3060 

2 4.296806 0.3673 

3 1.744322 0.7827 

4 5.455840 0.2436 

 

Tablo 7’de değişkenler arasındaki ilişki Granger nedensellik testi aracılığıyla test edilmiştir. 

Uygulanan bu test aşağıda belirtilen şekilde ifade edilmektedir (Bilgili vd., 2007:141).  

  

  𝑌𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑋𝑡−𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡 

𝑋𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑗 + 𝑢2𝑡 

 

Denklemde gösterilen 𝑢1𝑡 ve 𝑢2𝑡 hata terimlerinin arasında korelasyon olmadığı varsayılmaktadır. 

Eşitlikte Y’nin kendi geçmiş değerlerinin yanı sıra Xt’nin kendisi ve geçmiş değerleri ile de ilişkili 

olduğu kabul edilmektedir.  

 

Tablo 7: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

 

Bağımlı Değişken: LKBGSYH 

Bağımsız 

Değişkenler 

Ki-kare Serbestlik Derecesi Olasılık Değeri 

lexp 1.794191 2 0.4078 

Bağımlı Değişken: LSAVUNMA 

Bağımsız 

Değişkenler 

Ki-kare Serbestlik Derecesi Olasılık Değeri 

lgdp 0.434174 2 0.8049 

 

Tablo 7’nin sonuçlarına göre, LKBGSYH ve LSAVUNMA değişken için kurulan sıfır hipotezleri 

ret edilmemiştir. Buna göre kişi başına düşen GSYH ve Savunma harcamaları arasında karşılıklı 

olarak bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. 

Yapılan son analiz olan Varyans ayrıştırması sonuçları tablo 8’de gösterilmektedir. VAR 

modelinin hareketli ortalamalar bölümünden elde edilen varyans ayrıştırması, değişkenlerin 
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kendilerinde ve diğer değişkenlerde meydana gelen şokların kaynaklarını yüzdesel olarak ifade 

etmesi nedeniyle önemlidir. Kullanılan değişkenlerde meydana gelecek bir değişimin yüzde kaçı 

oranında kendisinden, yüzde kaçının diğer değişkenlerden kaynaklandığını gösteren Varyans 

ayrıştırması sonuçları, aynı zamanda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin derecesini de 

göstermektedir. Bu amaçla elde edilen Varyans ayrıştırması sonuçlarına ait tabloda aşağıda yer 

almaktadır (Enders,1995; Aktaran Mucuk ve Alptekin: 2008:171).  

Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla için kurulan modelde, 

bu serideki değişimlerin %9.68’lik kısmının savunma harcamaları faktörü ile açıklandığı 

görülmektedir. Dönemler itibari ile incelendiğinde savunma harcamalarının, göre kişi başına gayri 

safi yurt içi hasıla üzerindeki açıklayıcı etkisinin arttığı görülmektedir. Savunma harcamaları için 

kurulan diğer modelde ise serideki değişimlerin yaklaşık %1.82’lik kısmı kişi başına gayri safi 

yurt içi hasıla faktörü ile açıklanabilmiştir. Açıklama oranı bu seride de önceki seride olduğu gibi 

artan bir trend izlemiştir.  

Tablo 8: Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

LKBGSYH 

Zaman S.E. LKBGSYH LSAVUNMA 

1 0.041165 100.0000 0.000000 

2 0.056254 99.78290 0.217097 

3 0.066574 99.84194 0.158058 

4 0.074647 99.59377 0.406235 

5 0.081418 98.88871 1.111285 

6 0.087345 97.76402 2.235984 

7 0.092682 96.30931 3.690689 

8 0.097578 94.62106 5.378938 

9 0.102126 92.78627 7.213730 

10 0.106384 90.87701 9.122995 

LSAVUNMA 

Zaman S.E. LKBGSYH LSAVUNMA 

1 0.109887 0.019834 99.98017 

2 0.164681 0.238109 99.76189 

3 0.201019 0.453919 99.54608 

4 0.227127 0.650953 99.34905 
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5 0.246909 0.843177 99.15682 

6 0.262428 1.036217 98.96378 

7 0.274901 1.231400 98.76860 

8 0.285110 1.428346 98.57165 

9 0.293587 1.626039 98.37396 

10 0.300713 1.823269 98.17673 

7. Sonuç 

Savunma harcamaları diğer harcamalardan farklı olarak ülkeler açısından vazgeçilemez 

harcamalar olarak adlandırılabilmektedir. Günümüzde bütün ülkelerin bütçelerinde savunma 

harcamalarına ait giderler bulunmaktadır. Ülkeler açısında vazgeçilmez nitelikte olan savunma 

harcamalarının ekonomik etkilerine yönelik olarak literatürde var olan iki farklı teori, iki farklı 

görüşü savunmaktadır. Bunlardan ilki Askeri Keynesyen yaklaşım olarak adlandırılan ve savunma 

harcamalarının ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine odaklanan teoriyken; diğeri Neo-Klasik 

yaklaşım olarak adlandırılan ve savunma harcamalarının, ekonomi üzerinde olumsuz etki 

yaratacağını savunan talep yönlü yaklaşımdır. 

Literatürde var olan farklı teorilerin test edilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada Türkiye’nin 

1970-2015 yıllarını kapsayan kişi başına düşen reel gsyh ve reel savunma harcamalarına ait zaman 

serileri yardımıyla deneysel bir çalışma yapılmıştır. Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme 

serilerinin durağanlıklarının tespit edilebilmesi için ADF ve PP birim kök testleri uygulanmıştır. 

Serilerin birinci farklarında durağanlık gösterdikleri tespit edilmiş ve bu sayede seriler arasında 

ilişki incelenebilmiştir. Daha sonra gecikme uzunluğunun tespit edilmesi amacıyla VAR analizi 

uygulanmış ve uygun gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. VAR analizlerinin istikrarını belirlemek 

amacıyla modelin durağanlık grafikleri incelenmiş sonuç olarak modelin dinamik olarak durağan 

ve istikrarlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda kurulan modele uygulanan Granger nedensellik 

analizi sonuçları değişkenler arası ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak değişkende 

meydana gelen değişimin ne kadarının hangi değişken tarafından açıklandığını gösteren Varyans 

ayrıştırması sonuçlarına göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla için kurulan modelde, bu serideki 

değişimlerin %9.68’lik kısmının savunma harcamaları faktörü ile açıklandığı görülmektedir. 

Savunma harcamaları için kurulan diğer modelde ise serideki değişimlerin yaklaşık %1.82’lik 

kısmı kişi başına gayri safi yurt içi hasıla faktörü ile açıklanabilmiştir. Bu durumda savunma 

harcamalarının kişi başına gelirin Granger nedeni olmasa da yaklaşık %9 oranında açıklama 

gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinde, incelenen dönem için 

savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında kesin bir nedensellik saptanamamış olmakla 

beraber, Askeri Keynesci yaklaşıma ait varsayımların daha geçerli olduğu söylemek mümkündür.  
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